
Motina su Devyniais Vai
kais Gatvėje.

Washington© Klonyj.
Prieštaravimai.
Argi Pagerėjo?

Rašo R. MIZARA

“Motina ir devyni josios 
vaikai tapo išmesti (eviktyti) 
gatvėn iš be šildomo vandens 
penkių kambarių buto ...”

Išmesti įsakė municipalinis 
teismas rytinėje Bronkso da
lyje, kadangi ši šeima neuž
simok ė. j o už du mėnesiu (28 
doleriai per mėnesį) nuomos.

Tai Įvyko praėjusį antra
dienį.

Motina verkė, stovėdama 
gatvėje tarp savo baldų ir 

•tarp 9-nių vaikų, kurių am
žius siekė nuo 10 mėnesių iki 
18-kos metų.

Miesto pareigūnai žadėjo 
sutalpinti šią šeimą į miesta- 
vas patalpas.

Moteriškės vardas ir pa
vardė: Hazele Mattston, 45 
metų amžiaus.

Atsiminkime: tai įvyko tur
tingiausioje šalyje ir turtin- 
giausiame pasaulio mieste —• 
Wall stryto šešėlyj!. . .

★ ★ ★
Federuotoji Spauda prane

ša iš Washingtono valstijos, 
kad ten, didžiuliame ir der
lingame Puyallup’o klonyje 
naikinami vaisiai ir daržovės; 
naikinama visa tai laukuose; 
daržovės, — ypatingai milži
niški salotų plotai, — apa
riamos.

Farmeriai skelbia, kad 
jiems neapsimoka vaisiai ir 
daržovės nuimti: kainos per 
žemos; Kalifornijos vaisiai ir 
daržovės nukonkuruoja rin
koje Washingtono valstijos 
vaisius ir daržoves...

★ ★ ★
Abi šios žinelės tilpo spau

doje nežymiose vietose; abi 
“neimponuojančios” sensaci
jos. Bet jos labai daug pa
sako apie nūdieninės mūsų 
santvarkos prieštaravimus, 
dėl . kurių priversti kentėti 
darbo žmonės.

Miestų biednuomenė kenčia 
dėl trūkumu, dėl stokos paja
mų, kuriomis galėtų žmoniš
kai palaikyti savo egzistenci
ja.

Farmų darbo \ žmonės ken
čia dėl to. kad jie negali sa
vo produktų parduoti — dar
bas neapsimoka. i

Ir tokių prieštaravimų ma
tome kiekviena dieną kiekvie-i 
name žingsnyje.

“Gerbūvio” metu šitie prieš
taravimai nėra pastebimi, bet 
kai tik pasireiškia nedarbas, 
.“atoslūgis,” krizė, tuojau jie 
ir atsistoja prieš kiekvieno 
galvojančio žmogaus akis !

Prieš keletą dienų miręs 
niujorkietis Paul Crosbie, in
telektualas, biznierius, 1933 
metais įstojo į Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partiją ir pra
dėjo energingai kovoti dėl 
socializmo įgyvendinimo A- 
merikoje.

Jį tai privertė daryti pana
šūs prieštaravimai kapitalis
tinėje santvarkoje.

★ ★ ★
Penkios niujorkiečių dele

gacijos šiomis dienomis apsi
lankė pas teisėją Mediną, 
reikalaudamos, kad jis išlais
vintų įkalintus tris teisiamuo
sius komunistų vadovus: 
Winston, Green ir Hali.

Niujorke renkamos piliečių 
peticijos tam tikslui.

Paskyri asmenys siunčia te
legramas ir laj.škus, reikšdami 
tą pačia teisėjui mintį: iš
laisvinti įkalintuosius!

Tai geras, žmoniškas dar
bas ir jis tenka nuoširdžiai 
paremti!

★ ★ ★
Aną diena prezidentas Tru

manas pareiškė, jog Graikijo
je, girdi, “padėtis pagerėjo.”

Kuo gi ji pagerėjo?
Štai žinių agentūra “News 

from Greece” skelbia, jog, 
pradedant su šių metų gegu
žės pirma ir baigiant su lie-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Jau Virš 4 Miliomp
Bedarbių, Kaip 
Pripažįsta Valdžia
Bedarbiu Skaičius per 1 Metus Pakilo 1,868,000; bet 
Valdžia dar Slepia Milioną Pernykščių Bedarbių

Washington. — Valdžios | girdi, dirbančiųjų skaičių 
Cenzo Biuras paskelbė, jog 1
liepos menesį šiemet bedar
bių skaičius visose valstijo
se pasiekė 4,095,000, tai 
317,000 daugiau, negu bir
želio mėnesį, ir 1,868,000 
daugiau, negu pernai vasa
rą.

Bet prie dabartiniu be
darbių valdžia nepriskaito 
miliono žmonių, kurie jau 
pernai pranyko iš fabriki
nės pramonės dėl darbo 
stokos.

Kas atsitiko su tuo mili- 
onu? Kai kurie bando gy
venti senatvės pensijomis; 
kiti pas gimines prisiglau
dė, nesitikėdami darbo gau
ti; dar kiti po farmas išsi
blaškė bei kitaip apleido 
vadinamąją “darbo rinką.”

Tačiau, ir pagal valdžios 
skaičiavimus dabar yra 
daugiau bedarbių, negu bet 
kada per paskutinius . pus
aštuntų metų.

Mėgindama pridengti di
džiulį bedarbių, armijos au
gimą, valdžia praneša, kad,

Teismas Atmetė Nedarbo 
Pensiją Plienininkams

Philadelphia. — Aukš
tesnysis Pennsylvaniios tei
smas nusprendė, kad 2.270 
Midvale Plieno kompanijos 
streikuojančių darbininku 
negali gauti nedarbo pensi
ją

Teismas panaikino pir
mesni j į valstijos įstaigų pa
tvarkymą, kad kompanija 
kalta už streiko iššaukima. 
o ne darbininkai; todėl 
jiems turi būti mokama ne
darbo pensija.

Darbininkai, Darbo Fe
deracijos uniiistai, jau pu
sę metu streikuoja. Dabar
tinis teismo sprendimas nu
suka viso milioną dolerių 
privalomų jiem pensijų.

Nuteistas Cechų Kunigas, Atsisakęs Duot 
Komunistei Paskutinius Sakramentus

Praga, Čechoslovakija. — 
Tano nuteistas 8 metus ka
lėti katalikų kunigas Alois 
Fajstl už tai, kad jis atsi
sakė duoti sakramentus 
laukiančiai mirties moteriai 
Sofijai Paclikovai, jeigu ji 
neatmes Komunistų Parti
jos.

Tiktai kuomet Paclikova, 
67 metų amžiaus, išsižadė
jo Komunistų Partijos ir 
«... at, ... ............. ..............
pos 21-ma, Graikijos fašistai- 
monarchistai nužudė 275 
graikus patrijotus!. . .

Be abejojimo, tie graikai 
buvo nužudyti amerikiniais 
ginklais, siunčiamais ten ei
nant Trumano doktrina.

Jie buvo sušaudyti dėl to, 
kad priešinosi/ monarchistinei 
fašistinei diktatūrai, paturi
mai amerikiniu doleriu.

Kur čia tas padėties gerėji
mas !. . .
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I z . • c utarp birželio ir liepos me
nesių šiemet padidėjęs 
101,000.

Bet tai reguliaris sezoni
nis pakilimas statybos dar
buose, farmose ir šiaip at
virame ore.

Tačiau ir farmose darbi
ninkų skaičius sumažėjo 
484,000, lyginti su pernyk
ščių vasara.

Trumanas Reikalauja 
Ginklą prieš Liaudies 
Judėjimus Svetur

Washington. — Prezid. 
Trumanas reikalauja, kad 
Kongreso Atstovų Rūmas 
aklai užgirtų $1,450,000,- 
000 ginkluoti europiniams 
Atlanto pakto kraštams, 
taipgi Turkijai, Graikijai 
ir bile šaliai, kur “prezi
dentas matys reikalą.”

Pranešama, jog Truma
nas savinasi teise pats, be 
jokių atskaitų Kongresui, 
siųsti ginklus Austrijai, jei
gu po talkininkų armijų 
pasitraukimo vietiniai ko
munistai mėgintų paimti 
valdžią į savo rankas.

Trumanas taipgi reika
lauja sau pilnos galios gin
kluoti bet kurios šalies na
mines ar užsienines gru
pes, pavyzdžiui, priešdemo- 
kratinius Lenkijos pabėgę- ( 
liūs ir naminius teroristus, 
veikiančius prieš liaudišką 
valdžią.

Suprantama, jog Truma
nas sauvališkai ginkluotų 
Kinijos Čiango tautininkus 
ir įvairių kitų kraštų reak
cinius valdovus, kuriems 
gręstų liaudies sukilimas, 
jeigu Kongresas užgirtų 
tokiuš prezidento pasimoji- 
mus.

perdavė kunigui narystės 
knygelę sugražinti partijai, 
tai jis, pagaliaus, davė jai 
išrišimą, komuniją ir pas
kutinį patepimą.

Pašauktas pas ligonę, ku
nigas Alois Fajstl, užklau
sė, ar jinai komuniste, ir 
pranešė jai, kad popiežius 
ekskomunikavo komunistus 
ir jų rėmėjus; todėl negali
ma dalinti jiem sakramen
tų.

Moteris išgijo.
Čechu komunistų laikraš

tis Rude Pravo rašo, kad 
arkivyskupas Matocha grū
moja ekskomunikuoti kuni
gus, kurie neapleis valdžios 
remiamos Katalikiško vei
kimo organizacijos.

Athenai. — Graikijos fa
šistai giriasi, būk apsupę 
brigadą partizanų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Liaudininkai Šluoja 
Tautininkus Šiaur
vakarinėj Kinijoj
Užėmė Du Miestus; Nukirto Tautininkam Vieškelį j 
Šiaurės Vakarus; Apsupo Tautininkus Fukien Pajūryje

ir

Seoul, Korėja. — Pietinės Korėjos valdžia skelbia, kad 
6,000 “komunistų kareivių” iš šiaurinės Korėjos pusės, 
girdi, įsiveržė į pietinę Korėją ir jau sunaikino dvi kuo
pas jos kariuomenės.

(Dešinioji pietų Korėjos valdžia yra amerikonų glo
bojama. Kovojančius prieš ją naminius partizanus ta 
valdžia paprastai apšaukia “įsiveržėliais” iš liaudiškos 
šiaurinės Korėjos.

London. — Amerikos armijos, laivyno ir oro jėgų šta
bų vadai slaptai tarėsi su Anglijos generolais ir aukš
taisiais Danijos ir Norvegijos karininkais, kaip reikėtų 
išvien kariauti prieš Sovietų Sąjungą.

Pranešama, jog kariniai amerikonų vadai ypač įpa
reigojo Daniją ir Norvegiją užkirsti kelią Sovietų sub- 
marinams iš Baltijos Jūros į Atlanto Vandenyną.

London. — Anglija ir Brazilija pasirašė metinę pre
kybos sutartį, pagal kurią apsimainys $256,498,000 ver
tės produktais-dirbiniais. Anglija duos Brazilijai mašinų 
ir kitų fabrikinių dirbinių, o Brazilija siųs Anglijai ka
vą ir įvairius kitus žemės ūkio produktus.

(Amerika protestavo prieš panašią prekybos sutartį 
tarp Anglijos ir Argentinos; sakė, tatai pastoja kelią 
amerikonų bizniui Argentinoje.)

Morelia, Mexico. — Iš kalėjimo pabėgo .72 kaliniai. 
Policija ir kareiviai, juos medžiodami, nušovė 11 kali
nių, ir suėmė 4(9. Kaliniai nukovė 1 policininką. Dar 
slapstosi 12 pabėgėlių.

Berlin. — Sovietai atmetė anglų-amerikonų protestą, 
kad sovietinė vyriausybė neišmoka vakarinėmis jų mar
kėmis 60_ nuošimčių algos visiems Berlyno geležinkelie
čiams. 'r‘

Sovietai nurodė, jog buvo susitarta tiek angliškai- 
amerikinių markių mokėti tiktai vakarinėje Berlyno da
lyje gyvenantiems vokiečiams geležinkeliečiams. Sutar
tis nepaliečia kitų geležinkeliečių, gyvenančių rytinėje, 
sovietinėje Berlyno srityje, sako Sovietai.

Paryžius. — Franci jos valdžia tirštai subūrė policiją, 
kad išdaužytų ir išblaškytų demonstraciją, kuria komu
nistai ruošė prieš atvykstančius karinius Amerikos va
dus. ' i-

Washington. — Senato komisijoj eina ginčas dėl to, ar 
skirt $50,000,000 fašistiniam Ispanijos (Jiktatoriui iš 
Marshall© fondo.

Praga. — Čechoslovaku komunistų laikraščiai tvirti
na. kad New Yorko kardinolas Spellmanas ir amerikinis 
politikierius Allen Dulles vadovauja slaptai organizaci
jai, kuri daro suokalbius liaudiškoms demokratijoms 
nuversti rytinėje Europoje.

Prašo Gerini Pensijas 
Mass. Bedarbiams

Boston. — Kairiųjų va- 
d o v a u j a m o s, C I O 
unijos "p a s i u n t ė 'at
stovus pas gubernatorių 
Deverį. Jie prašė guberna
torių paragint Massachu
setts valstijos seimelį, kad 
pagerintu ir pailgintų pen
sijas bedarbiams taip, kad 
jiems būtų mokama no $30 
Savaitei per 40 savaičių kas 
metai.

Dabar Mass, bedarbiai 
gauna ne daugiau kaip $25 
per 23 savaites. x

Neamerikinis Komitetas 
Kvos Elektrikininkų Uniją

Washington. — John S. 
Woods, kongresmanų Ne- 
amerikinės Veiklos Komi
teto pirmininkas, sakė, jog 
komitetas tyrinės CIO E- 
lektrininkų Uniios vadus iš 
Pittsburgh©; ieškos komu
nistu tarp ju.

Woods reikalauja griež
tai iškošti “ištikimybę” 
darbininkų fabrikuose, ku
rie atlieka karinius darbus 
valdžiai.

Berlin. — Sovietai sučiu
po buvusį asmeninį Hitlerio 
lėktuvo vairuotoją.

Pavarytas Profesorius 
Už Kalbą dėl Taikos

Toronto, Kanada. —Pro
fesorius George Hunter pa
varytas iš Albertos Univer
siteto todėl, kad jis tapo 
'taikos Tarybos pirminin
ku ir sakė studentams, kad 
galima būtų išlaikyti taiką 
tarp “vakarinių demokra
tijų” ir Sovietų Sąjungos. .

Prof. Hunter yra vienas 
žymiausių gyvybės chemi
jos mokslininkų.

Sovietai Suėmė 8 Jankių 
Snipus-Plėšikus Berlyne

Berlin.— Sovietų vyriau
sybė suėmė 8 vokiečius plė
šikus, kuriuos amerikiniai 
karininkai atsiuntė į sovie
tinę Berlyno dalį, kad iš
vogtų tūlus dokumentus iš 
Sovietų karinio komandie- 
riaus namų. Suimtieji prisi
pažino, kad jankiai juos 
tam pasamdė.

• Šnipukai - plėšikai buvo 
ginkluoti revolveriais, šal
taisiais ginklais ir plėšimo 
įrankiais.

Washington. — Ameriko
nų valdomas “Pasaulinis” 
Bankas paskyrė Suomijai 
$12,000,000 paskolos.

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija jau pirm 
8 dienų atėmė iš Čiang Kai- 
šeko tautininkų Pingliang 
ir Tsingšui miestus, bet tik 
dabar apie tai pranešta. 
Nuo tų miestų jie žygiuoja 
pirmyn linkui Lančovo, ku
ris yra keturių provincijų 
centras šiaurvakarinėje Ki
nijoje. Nuo Pingliango iki 
Lančovo — apie 200 ameri-

Ex-Pulkininkas Prašė 
$25,000 Kyšių iš 
Uniformą Siuvyklą

Washington.—Buvęs pul
kininkas James V. Hunt 
prašė $25,000 iš Stanley’o J. 
Cummingso, Kar. Uniformų 
Fabrikantų sekretoriaus. 
Už tą kyšį Hunt žadėjo pa
sidarbuoti, kad armijos va
dai nesteigtų Valdinių siu
vyklų oficieriams unifor
mas gaminti. (

Aukštieji karininkai bu
vo užgyre generolo Her
mano Feldmano sumany
mą įkurti tokias valdines 
siuvyklas. Huntas ketino 
už $25,000 paveikti genero
lus. kad atšauktų tą planą.

Tatai atrado kongresinis 
tyrinėjimo komitetas.

Pats generolas Feldma- 
nas yra suspenduotas pagal 
kaltinimą, kad jis išgauda
vo karinius valdžios,, užsa- 
kymus ‘tūlom kompanijoms, 
imdamas 5 nuošimčius ky
šiu, v

Frankfurt,' Vokietija. — 
Socialdemokratu vadas 
Schumacher sakė, dar nie
kuomet vokiečiai nebuvo 
taip priešingi anglam-ame- 
rikonam, kaip dabar.

Teisėjas Grasino Komunistų Advokatam 
Ir Pašaukė Maršalkas Jiem Nutildyti

New York. — Federalis 
teisėjas M'edina įžeidinėjo 
ir žodžiais ir pirštu grūmo
jo negrei liudytojai Geral- 
dynai Lightfoot, čikagietei 
komunistų organizatorei ir 
komunistinių klasių moky
tojai.

Medina taip pat grasino 
įkalinti komunistų advoka
tus A. J. Issermaną ir Ri
chardą Gladsteiną ir pa
šaukė teismo maršalkas, 
kad juos pasodintų ir nu
tildytų, kuomet advokatai 
protestavo prieš tokį aršų 
teisėjo elgimąsi su liudyto
ja.

Teisėjas, pasiremdamas 
FBI šnipukų pasakomis, 
bandė įkalbėti, būk komu
nistinėje mokykloje Beacon 
Cąmp’e buvę dėstoma, kad 
reikėsią sunaikint Ameri
kos valdžią jėga ir prievar
ta. Liudytoja Geraldyna
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kinių mylių.
Amerikiniai koresponden

tai rašo, kad Liaudies Ar
mija, turbūt, jau perkirto 
paskutinį vieškelį tautinin
kų automobiliams į šiaur
vakarinę Kiniją.

Komunistų - liaudininkų 
armija visai apsupo tauti
ninkus pajūrinėje Fukien 
provincijoje.

Čiang Kai-šeko valdžia 
sako, jog “banditai“ užval
dė Burmos kelią, apylinkės 
geležinkelius ir prieplaukas. 
Tautininkai vadina “bandi
tais” liaudies partizanus 
bei komunistus.

Amerikonų 'įrengtas, 
Burmos kelias buvo vienin
telis, kuriuom Amerika ga
lėdavo įgabenti Kinijai gin
klus ir kitus reikmenis lai
ke pastarojo pasaulinio ka
ro.

Liaudiški partizanai už
valdė jau beveik visus pie
tinės Kinijos pajūrius, kaip 
teigia New Yorko Times 
korespondentas Walter Su
llivan.

Plėšikai Pagrobė $500,000 
Aga Kbano Blizgučių

Nice,. Franci ja. — Keturi 
apsimaskave plėšikai už
klupo Ismaili mahometonų 
vado, kunigaikščio Aga 
Khano automobilį, pagrobė 
jo pačios auksus, perlus ir 
deimantus, susėdo į savo 
automobilį ir paspruko. Ju 
išplėšti brangieji blizgučiai 
esą verti pusę miliono do
leriu.

Aga Khano sūnus Aly 
Khanas neseriiai vedė an\e- 
rikonę judamųjų paveikslų 
persiskyrėlę - aktorę Ritą 
Hayworth.

ORAS.—šilta giedra.

Lightfoot tatai griežtai už- 
ginčijo. z '

Jis reikalavo, kad Ge
raldyna išduotų vardus vi
sų tos mokyklos mokytojų. 
Jinai atsisakė šnipauti.

Teisėjas atvejų atvejais 
klausinėjo:

“Ar jūs toje mokykloje 
diskusuodavote proletariato 
diktatūrą, imperializmą, tei
singus ir neteisingus karus 
ir panašius dalykus? Atsa
kyk vienu žodžiu, taip ar 
ne?”

Advokatai . užprotestavo 
prieš tokį klausimo staty
mą įr pareikalavo panai
kinti visą bylą, kuri taip 
neteisingai vedama prieš 
komunistų vadus.

Čia teisėjas jau ’kelintą 
kartą pašaukę maršalkas, 

įsakydamas pasodint advo
katus.
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Pasaulinis Kongresas Žmogiškoms 
Teisėms Ginti

Š. m. rugsėjo mėn. 5-6-7 dd. Pragoję įvyks pasaulinis 
kongresas žmogiškosioms teisėms ginti.

Kongresan suvažiuos iš viso pasaulio atstovai bend
ram tikslui: kovai prieš paneigimą žmogiškųjų teisių, 
prieš persekiojimus, prieš kalinimus žmonių, tariančių 
žodį prieš neteisybes ir priespaudą.

Amerikos darbo žmonės, be abejojimo, ten turės savo 
atstovybę. ,,

Galimas daiktas, kad šis tarptautinis Kongresas nu
ties pagrindus naujai tarptautinei organizacijai, kovo
jančiai prieš reakcijos siautėjimą visoje eilėje “laisvojo 
verslo” kraštų. .

Organizacijos, manančios turėti savo atstovybes šia
me Kongrese, jau dabar privalo, rūpintis delegatų išrin
kimu. Pasak pranešimais, asmuo, vykstąs lėktuvu, turė- 

* siąs sumokėti apie $800 už abi kelionės puses; laivais 
plaukią turėsią sumokėti apie $550.

Rasiniai Užpuldinėjimai Didmiesčiuose
Tiek New Yorko mieste, tiek Čikagoje, tiek kituose 

didmiesčiuose vis dažniau ir dažniau esti užpuolimai ant 
negrų. Kai kur jie įvyksta su policijos žinia, kai kur, be
je, net policija juos atlieka, kitur tai vyksta be policijos 
žinios. Dažnai negrai esti sumušami jų pačių namuos; 
neretai negrai užmušami ir mažai kas rūpinasi piktada
rių suradimu bei jų nubaudimu.

Visa tai reiškia, žinoma, negerą. Visa tai veda prie 
dar blogesnių pasekmių, — kai kur tai gali privesti prie 
rasinių riaušių, apie kurias ir pagalvoti baisu.

Be abejojimo, šitie užpuldinėjimai ant juodųjų šaknis 
turi ekonomijoje, ūkyje. Kai tik prasidėjo reikštis ne
darbas, prasidėjo aštresni užpuldinėjimai >ant negrų.

Nemažai sutamsintų gaivalų, neturinčių darbo, kaltę 
verčia ne ant samdytojų, ne ant jų santvarkos, bet ant 
negrų, žydų, ateivių, tarytum pastarieji būtų atsakingi 
už jų nelaimes. Na, o juos moka gudriai panaudoti viso
kie rasistai, visokie baltieji šovinistai, visokie tamsybės 
apuokai, apkvaišę fašizmo nuodais. Va, kaip tie užpuo
limai arit negrų susidaro!

Apsišvietę, susipratę darbo žmonės privalo visais bū
dais kovoti prieš rasinius užpuolimus^ nepaisant, iš kur 
jie pareina: eilinių chuliganų ar policijos.

Negrai nėra kalti dėl nedarbo, dėl krizės: jie patys 
daugiausiai dėl to kenčia, nes negrai, kaip taisyklė, pa
skutinieji yra samdomi, o pirmieji iš darbo paleidžia
mi. .

Negrai gyvena mūsų didmiesčiuose ir gyvens, nežiū
rint, ką Kas sakys ar darys. Norint pagerinti savo būk
lę, tenka eiti išvien su negrais ir kovoti. *

z Ateiviai bei jų vaikai juo labiau privalo ginti negrų 
teises, nes tie, kuriems rūpi “paskirstymas ir valdymas”, 
lygiai neapkenčia ateivių, kaip ir negrų.

Apsišvietęs žmogus privalo kovoti už negrų teises ly
giai, kaip ir už savo. Nes kol negrai bus persekioti, izo
liuoti, nelaisvi, tol nebus laisvi ir visi darbo žmonės.

Ši taisyklė privalo būti žinoma kiekvienam, kuriam 
rūpi šviesesnis rytojus.

Dęl to dabar čia ir ten vykstančios konferencijos ko
vai prieš policijos brutalumą bei prieš chuliganiškus 
anti-negriškus govėdų išstojimus, privalo susilaukti 
tvirtos iš mūsų puses paramos visur, kur tik jos įvyk
sta.

Kas Ką Rašo ir Sako
BŪTŲ JO ATMINTIES 
ĮŽEIDIMAS

Chicagos Vilnis teigia, 
kad Tom Clark netinka 
Aukščiausiam Teisme nario 
vietai. Dienraštis sako:

Vakansijon, kuri susidarė 
mirus teisėjui F. Murphy, 
Trumanas nori įpiršt savo ge
neral! ‘prokurorą T. Clarką. 
Jei Clarkas būtų Aukščiausio 
Teismo nariu, tai būtų di
džiausias' Frank Murphy at
minties įžeidimas. Tai būtų 
paniekinimas Roosevelto at
minties ir pastangų sulibera- 
lint Aukščiausią Teismą.

Murphy buvo demokratas 
ir nepriklausomas savo pažiū
romis. Tom Clarkas yra tipiš
kas Texas politikierius, ku
riam eivilės laisvės yra miru
si raidė. Jo vadovaujamas de- 
partmentas per pirštus žiūri 
net į linčininkų orgijas. Mur
phy legal ištinę galvosena ne
buvo abstrakte, nes ji buvo 
susijus su gyvąja demokrati
ja. T. darko •' galvosena yra 
diametraliai priešinga Mur
phy teorijai ir praktikai. Į 
marksistus Clarkas žiūri kaip 
tipiškas policmanas. Teisėjas 
Murphy žiūrėjo į marksistus, 
kaip naujos politinės "filosofi
jos skelbėjus.

Matyt; kad prezidento 
Trumano užsispyrimas sa
vo politinį frentą įkišti į 
Aukščiausią Teismą neran
da plataus pritarimo. Da
lis ir komercinės spaudos 
jau kelia balsą prieš tą pa
skyrimą. Yra žinoma, kad 
darbo unijų judėjimas ne
pritaria tam prezidento 
žygiui. Progresistų Partija 
griežtai protestuoja. Komu
nistai, aišku, pirmutiniai 
pakėlė balsą..

PATYS SU SAVIM 
NEBESUSIKALBA

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

Antitarybinė lietuvių emig
rantų spauda pakartotinai ra
šo apie “išvežimus” iš Lietu
vos. Pagal tą spaudą, jau ar
ti t milijono lietuvių išvežta iš 

t Lietuvos pokariniais laikais. 
Redaktorai šaukia, kad tuo- 
jaus nebus nei vieno lietuvio. 
Bet kartais jie užsimiršta, ką 
anksčiau sakė, ir išsiplepa.

štai Draugas išsitaria, kad 
Kaune yra 120,000 katalikų. 
Tenai jų niekad nebuvo dau
giau. Tai iš kur jie atsirado, 
jeigu juos išvežė? O gal ru
sai, kurie lietuvių vieton bu
vo atvežti, tapo katalikais?

Kanados dipukų Nepriklau
soma Lietuva irgi įsiklampo- 
ja. Girdi, ir Lietuvoje ir ki
tuose Pabaltijo kraštuose “jo
kia opozicija neįmanoma,” ta
čiau, “sovietiniam terorui ne
pavyko galutinai palaužti pa
sipriešinimo, kuriam visi gy
ventoja prijaučia.”

Iš kur gi tie “visi gyvento
jai,” jeigu jau pusė rusų, kaip 
antitarybinė spauda skelbia?

savo girtumo dėka išlieka gy
vas . .■. Trečias kaip pelų mai
šas guli sunkvežimyje užmes
tas ant tuščių coca-colos bon- 
kų... ■ V

“Linksmybės” tuo dar nesi
baigia: belaukdami autobuso į 
.namus du piliečiai taipogi vi
siškoje alkoholio įtakoje kim
ba vienas kitam į kudlas: — 
Tu komunistas. Staliną garbi
ni. Aš tau parodysiu ... Sta
lino garbintojas paleidžia į 
apyvartą visus fašistinius epi
tetus . .. Abu alkoholio įkai
tinto patriotizmo atstovai var
tosi ant žemės. Susirinkusi pu
blika turi daug vargo, kol, pa
galiau, abu šiaip taip pakelia 
nuo žemės ir susodina ant Čia 
pat pasisukusio rąsto.

Atkrypuoja naujas įkaitin
to patriotizmo atstovas. Sėda
si šalia Stalino garbintojo ir, 
vos apversdamas liežuvį, ima 
įrodinėti, kad sovietinė dikta
tūra Lietuvą baigia į kapines 
nuvaryti . .. Alkoholis aiškiai 
visiems išjudina patriotiz
mą ...

Atvažiuoja mašina. Susė
dam ir pradedam kelionę į na
mus. Tačiau ir čia tas nelai
mingasis alkoholio įkaitintas 
patriotizmas neduoda ramy
bės. Vėl du geri lietuviai kim
ba vienas kitam į kudlas . . . 
Autobuse triukšmas. Iš visų 
pusių pasigirsta visuomenės 
reagavimas.. Abu alkoholio pri- 
silesę patriotai visuomenės ne
klauso ir toliau ramiausiai 
tamposi už plaukų. Visuome
nė šoka skirti. Tikras cirkas /
be pinigų . . . Kanadietis šofe
ris, aišku, nesupranta mūsų 
patriotizmo, įkaitusio alkoho
lio įtakoje. Jis suka mašiną į 
artimiausią policijos punktą. 
Mušeika atiduodamas į polici
ninko rankas ...

Važiuojame toliau ir jau vi
si — visas autobusas — gin
čijamės, kuris peštynes pradė
jo, kuris buvo kaltas . . . Tie, 
kurie gegužinėje gėrė tik coca- 
colą ir “džindžirėlį,” rimtai 
susirūpinę: — Kanadiečių lai
kraščiai šį įvykį užfiksuos sa-’ 
vo puslapiuose ir, žinoma, ne
užmirš pridėti mušeikų tauty
bės. Taip sakant, alkoholio 
įkaitinto patriotizmo puiki re
klama lietuviškumui... (N., 
Iliepos 30 d.).

Mes nuoširdžiai pataria
me /naujiesiems ateiviams 
atsiriboti nuo tokių sugedu
sių “patrijotų.” Tik visuo
meniška izoliacija pamokins 
peštukus, kad čia Ameriko
je jie su kumščio “galybe” 
toli nenuvažiuos.

Prelatas Krupavičius Kuria Kagalus
Rašo JONAS MOLIS

ar tai savo minties ar už-Aš .. Nepagalvokite, kad 
pradėsiu, kaip viešpačiai — 
kapitonas Petras Jurgėla ir 
pulkininkas Kazys Škirpa: 
aš skautų tėvas, pirmas 
savanoris kūrėjas, liaudi
ninkų šulas, paraką uostęs 
dau'gelio pulkų steigėjas, į 
nugarą šaudžiusių aktyvis
tų organizatorius ir t.t. ir 
t.t. Ne ir ne!

Aš keliauju iš miestelio 
“dievo paukštelių” stovyk
los link. Dangus apsiniau
kęs ir retkarčiais lietučiu 
krapnojantis. Stovyklos, į 
kurią aš keliauju, vardas: 
Diepholz. Išvertus lietuvių 
kalbon, išeitų, kad čia gy
venama, ar gyventa miško 
(ar malkų) vagių. Žengda
mas plentu, prieinu prie ba
rakų eilės, kurie išsirikiavę 
iš dešinės ir kairės plento, 
spokso tamsiais, lyg išpu
vusios akys, langais. Sutin
ku žaidžiančius vaikus — 
— jie tarpusavy kalbasi vo
kiškai. Prasiveria langas ir 
pro jį išsikišusi, gražiai su
dėtomis garbanomis, mote
ris šaukia: “Wihli, komiu 
schnell herein!” (Vili, greit 
skubėk vidun!). Pamatęs 
“kvolduotais” andarokais 
senutę, nutariau, kad ji tik
rai bus lietuvė; ir paklau
siau, ar dar toli iki lietuvių 
stovyklos. Senutė nustebu
si pažiūrėjo į mane, ir tarė: 
“Tai jau ir esi lietuvių sto
vykloje.” Man pasakius, 
kad aš girdėjau Diepholz’o 
lietuvių stovyklą mūruose 
esant, senutė atsakė: “Čia, 
mat, gyvename mes —pra- 
stesnieji, gi mūruose —ko
mitetai, kungėliai ir gene
rolai. Tai eik, eik tiesiai ir 
prieisi.” Ir priėjau. Mūri
nės stovkylos rajoną saugo 
policija, bet, paminėjęs pa
reigūnui garsiąją stovyklo
je pavardę, buvau įleistas.

kerėjimo. ..
Stovykloje jautėsi ir ma

tėsi nepaprastas judėjimas 
ir pasiruošimas: tą dieną 
turėjo stovyklą aplankyti 
aukštas svečias, VLIKo 
viešpats ir pirmininkas pre
latas Mykolas Krupavičius. 
Jis, lyg savo parapijoje ro
gutėmis pasivažinėjęs, pa
skraidė JAValstybėse, Pa
ryžiuje ir Londone — dabar 
lanko savo aveles — “dievo 
paukštelius”, stiprina jas 
dvasiniai ir trumpina vil
nas.

Prisėdau pavėsyje ir lau
kiau. Prie manęs priėjo 
jaunesnio amžiaus vyras ir 
pradėjo man dėstyti, kad 
Lietuvių Charta netikusi, 
kad Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės nuostatai netikę 
ir t.t. Jam visai nesupran
tamas deklaratyv i n ė j e 
Chartos dalyje posakis: 
“Lietuvių tauta vieninga 
valia siekia, kad, sava tau
tine kultūra visuotinei 
žmonių giminės pažangai 
bendradarbiaudama, vyk
dytų Visagalio valią...” 
Čia kyla klausimas, kas yra 
tas “Visagalis”, kurio valią 
turės vykdyti lietuvių tauta 
ir kas tą valią nusakys ar 
nustatys?

Aš patariau tam Vyrui 
Lietuvių Chartos klausi
mais kreiptis į patį Krupa
vičių. Gavau atsakymą, kad 
jis'žinąs, jog Krupavičius 
nemėgsta, kai jį vargina, y- 
pač, jam nemaloniais klau
simais ir “Visagalio” va
lios neaiškumais.

Stovykla nerimavo, rin
kosi žmonės. Šiandien čia 
svarbiausias rūpestys, kaip 
sutikti Krupavičių. Gal ek- 
lezijos apaštalai sutiks ir 
po baldachimu įves eklezi- 
jon, kaipo valstybės .galvą.

Tada kas neš baldachimą, 
kam teks jo garbingas ko
tas? Ar tiem patiem, kur 
nešė baldachimą “dievo kū
no” šventės metu, ar ki
tiem? Dievas visus mato ir 
toliau einančius — gi Kru
pavičius gali pastebėti ir 
malonėmis apdovanoti tik 
arčiau jo stovinčius ir bal- 
dachimo kotą laikančius. 
Stovėti arčiau Krupavi
čiaus ir kotą laikyti, Diep- 
holzo “dievo paukštelių” 
stovykloje — daug varžovų. 
Į didelį vargą ir “klapatą” 
įpuolė stovyklos pirminin
kas. Jis, prisiminęs savo, 
Hitlerio, laikais, veiklą ma
lūnų sindikate, lyg atnaša
vimo ekstazėje, pradėjo a- 
biem rankom malti kelnių 
kišenėse. Jo vadovaujamoje 
stovykloje prisiglaudė Hit
lerio metu Lietuvos minis
terial. Čia buvo ir vidaus 
reikalų ministeris Pyragius, 
čia tvarko stovyklą žinomas 
fašistinės policijos dresi
ruotojas, žemės ūkio minis
teris Augustinas Ramanau
skas. Čia Hitlerio Lietuvos 
finansų ir kiti žinovai. Bet 
blunksta tie visi ministerial 
ir žinovai prieš čia įsikūru
sį kruvinąjį generolą Povi
lą Plechavičių, kuris, netu
rėdamas žiaurumams tinka
mos dirvos, pradėjo savo 
šeimoje daryti pratimus. 
Net jo tikroji duktė pabėgo 
iš despoto - tėvo nagų.

Stovyklon atvyksta Kru
pavičius. Ką tasai politinis 
avantiūristas ir jėzuitiškas 
žmonių suvadžiotojas pasa
kys? Kalbėti jis moka. Tai 
atgailaujančio vienuolio, tai 
griausmingo pamokslinin
ko, tai maldaujančio elge
tos pozose — Krupavičius 
kalba ir kalba. Po įvairių 
spalvų arnotais: ar žaliais, 
ar raudonais, ar violeti
niais, ar baltais, ar juodais, 
jis daugel metų vaidina tą 
pačią komediją, — po lietu-

(Tąsa ant 3 puslapio)

ATLYGINIMAS 
GENEROLUI CLAY

New York; — Buvęs ka
rinis amerikonų gubernato
rius Vokietijai, generolas 
Lucius D. Clay tapo paskir
tas direktorium Marine 
Midland Trust Bankų kom
panijos. — Atlyginimas už 
patarnavimą amerikiniam 
kapitalui Vokietijoje.

Sutikau pažįstamą dakta
rą, o gal dabar jau ir pro
fesorių — pas mus su titu
lais nesivaržoma.

— Sveiki, pone daktare! 
Kas gero? — prakalbinau.

— Sveikutis! — atsakė 
daktaras ir tęsė toliau: — 
Geros naujienos, geros nau
jienos! Šį rudenį mausiu 
namo — Lietuvon!

— Bet tamsta — mėgi
nau kalbėti.

Daktaras neleido man 
kalbėti ir tęsė išdidžiai:

—: Tur būt, tamsta visai 
nesiįdomauji politika ir net 
laikraščiu neskaitai. 
Ar tamstai ‘žinoma, ką pa
sakė Churchillis? Chur- 
chillio žodžiai ir Europai ir 
Amerikai — įsakymas. Bus 
karas ir grįšime, dar šį ru
denį grįšime! Ir daktaras, 
lyg įpuolęs į kaž kpkį bur
tą, paraudo, pradėjo» mosi
kuoti rankomis, lyg gynėsi,

Jubiliejaus Atžyniėjimas
Tolimos kolonijos gražiai veikia jubiliejaus atžymėji- 

mui. L. Pruseika iš Chicagos rašo, kad Adelė Dočkienė 
surinko $22.00 jubiliejaus atžymėjimui, pinigus pridavė 
jam ir jis tuos pinigus jau prisiuntė Laisvei. Gražiai pa
sidarbavo draugė Dočkienė, labai ačiū!

O pats Pruseika dar gavo ir jau prisiuntė dovanų dien
raščiui nuo šių prietelių:

M. Samuolis, Chicago, Ill...............................$3.00
J. Pikelingis, Auburn, Ill. ............................ 3.00

' Žymus visuomenininkas J. Žebrys, iš Cleveland, Ohio, 
rašo:

.Gerbiamieji!’Prisiunčiu keletą dolerių L. jubiliejaus 
atžymėjimui nuo sekamų clevelandiečių:
M. J. Vitkus.............
A. Pucevičius ...........

$2.00 J. Kelley ....................
1.00 F. Skleris ..................

1.00
1.00

K. Valaika ................ 1.00 P. Kurulis.................. 1.00
L. Luckauskas ......... 1.00 J. Žebrys.................... 1.00

Lietuvių Literatūros Draugijos 15-toji Apskritis $10.
Viso šiuom kartu prisiunčiu $19.00.

Gražiai pasidarbavo draugas Žebrys. Širdingai ačiū!
Daugiau dovanų gavome nuo šių mūsų dienraščio pa

triotų:
Džimis ir Veronika Simanavičiai, Tampa, Fla. $5.00

Neprileisti Jiems Tikslo Pasiekti!
Tūla New Jersey valstijos komercinė spauda, ypatin

gai “Newark Star Ledger”, pradėjo agituoti už tai, kad 
Singer Kompanijos darbininkų streikas, besitęsiąs jau 
14-kta savaitė, būtų sutriuškintas.

Singer kompanijos darbininkai, priklausą UE-CIO 
unijai, išėjo streikan po to, kai kompanija atsisakė su jų 
unija tartis dėl sudarymo šiems metams kontrakto tarp 
darbininkų ir samdytojų.

Kompanija, kaip mes jau esame nurodę, iš karto 
. skelbė, būk UE unija neatstovaujanti streikuojančių 

darbininkų daugumo. Dėl to buvo paleistas referendu
mo badavimas. Jame milžiniškas darbininkų daugumas 
pasisakė už savo uniją, už UE-CIO. Rodosi, jau nebeliko 
kompanijai nieko kito daryti, kaip tik taikytis.

Bet ne! • . ' ’
Užuot taiklusis su darbininkais, užuot baigusi strei

ką, užuot pasirašius kontraktą su unija, kompanija, vis 
delsią, vis kaž ko laukia, o tuo pačiu kartu “pašaliniai” 
jau pradėta rėkti už UE unijos skaldymą, už naujos 
unijos kūrimą, už darbininkų streiko sulaužymą.

Singeloi kompanijos darbininkai, kuriuose nemažai 
yra ir lietuvių, pavyzdingai vedė streiką ir jį, be abejo
jimo, tęs toliau. Visuomenė privalo remti streikierius,— 
remti juos ne tik moraliai, bet ir medžiaginiai.

REIKIA SAUGOTIS 
GIRTŲ PEŠTUKŲ

Labai gaila, kad tūli fa
šistiniam rauge išrūgę “di
pukai” daro gėdą padoriem 
žmonėm ir gali privesti prie 
labai liūdnų rezultatų. Mes 
raginame pažangiuosius 
lietuvius vengti “diskusijų” 
su tokiais elementais ir jo
kiu būdu nesiduoti būti iš
provokuotais.

Štai ką rašo tūlas Vyt. 
Kastytis apie vieną atsiti
kimą Kanadoje lietuvių pik
nike:

*■ -4

Viskas, žinoma, labai gražu. 
Orkestras groja,' jaunimas -ir 
netgi senimas šoka ... Tačiau 
gegužinei įpusėjus, aikštėje 
ima švaistytis alkoholio rau
donai įkaitintas pilietis be vir
šutinių marškinių ... Kitas, 
žiūrėk, nuo stačiausio šlaito 
kaip akmuo ritasi į ežero ^pa- 
krantę ir tik, tur būt, vien

Senatines komisijos viršininkas Clyde R. Hoey (su raš
tu rankose) sakosi turįs 1,000 puslapių užrašus, ku
riuose esą sužymėta, kaip valdinis “management 
counselor” iš valdžios gavinėjęs biznieriams kontrak
tus. Kiti jo komisijos nariai yra: James O. Eastland, 
jiems patarėjas, William P. Rogers, Russell Long.

P. Vasiliauskas, Cleveland, Ohio .... 3.00
Laisvės Patriotas, So. Boston, Mass. . 3.00
J. Miškeliūnas, Newark, N. J............................... 1.00
J. .Aleshunas, New Haven, Conn........................... 50c
Pačiais didžiausiais karščiais atėjo finansinė parama 

nuo asmenų, kurių vardai aukščiau paduoti. Tai žmo
nės, kurie ir prakaitą braukdami turėjo mintyje Savo 
dienraštį ir nepatingėjo primesti jam dolerį - kitą finan
sinės paramos atsparai prieš infliaciją.

Širdingai ačiū!
Nemalonu per dažnai priminti, kad jubiliejinė dienraš

čio laida išeis rugsėjo 16-tą, tačiau baugu, kad nesusi
vėlintume su skelbimais ir pasveikinimais tai laidai. 
Nežinia, kodėl kai kurios kolonijos per daug vėlinasi. 
Pasiskubinkime, jau labai laikas. Kiekviena kolonija tu
ri atsispindėti dienraščio Laisvės jubiliejinėje laidoje.

Klaidos pataisymas:
Pereitą savaitę šioje vietoje buvo pranešta, kad nuo 

Onos šilkienės iš Hartford, Conn, surinktų Laisvei aukų 
gavome $24.00. Turėjo būti: $34.00. Buvo išspausdinta, 
kad F. Racis aukojo $2.00. Turėjo būti: F. Bačis, New- 
inton, Conn, aukojo $2.00. Taipgi buvo pasakyta, kad O. 
Lemežienė iš Hartford, Conn.,, o turėjo būti: O. Leme
žienė iš Manchester, Conn., aukojo $1.00.

Laisves Administracija

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Rugp. 5, 1949



«' v

4

I

O'.

Gamybinės Pergalės
Rašo inž. Leonas Mackevičius

I.
KAUNAS. — Praėjusieji 

treti pokarinio penkmečio 
metai buvo gamybinio pa
kilimo metai tiek visai Ta
rybų Lietuvos pramonei, 
tiek ir Kauno “Inkaro” 
kombinatui. Pernai kombi
natas pagamino bendro
sios produkcijos 40,3 pro
cento daugiau, kaip 1947 
metais, o guminės avalynės 
— atskirais atvejais dau
giau kaip dvigubai.

Maskviečių raginimas at
sisakyti nuo valstybinės pa
ramos, o dargi duoti vals
tybei milijoninį viršumpla- 
ninį pelną sukėlė ir mūsų 
kolektyvą į kovą dėl įmo
nės apsimokėjimo. Kova bu
vo sėkminga. 1948 metus 
kombinatas užbaigė su žy
miu pelnu: valstybei duota 
pusantro milijono rublių 
viršumplaninių sankaupų, 
nors 1947 metus “Inkaras” 
užbaigė su 2 milijonais rub
lių nuostolio. Šis milijoninis 
viršumplaninis pelnas gau
tas sumažinus visų pagrin
dinių gaminių savikainą. 
Antai, vyriškų kaliošų pora 
vidutiniškai atsiėjo kombi
natui pustrečio rublio pi
giau, kaip numatyta plani
nėje kalkuliacijoje,1 vaikiš
kų batų pora — pusantro 
rublio pigiau, guminių pa
dų kilograrųas — taip pat 
pusantro rublio pigiau ir t. 
t. Tobulėjo gaminių koky
bė. Jeigu pereitų metų sau
sio mėnesį išleista pirmos 
rūšies guminės avalynės tik: 
15,7 procento, o antros rū
šies — 63,*2 procento, tai 
gruod. mėnesį šis santykis 
visiškai pasikeitė, ir pirmos 
rūšies buvo išleista 50,3 
procento, o antros rdšies— 
34,3 procento. Taigi metų 
gale pirmarūšės avalynės 
pagaminta trigubai dau- j Gausėja socialistinio lenk- 
giau, negu metų pradžioje. ‘ ‘

Kombinato įrengimai liko 
beveik tie patys. Naujas 
tekstilės avalynės konveje
ris pernai tepradėjo vysty
tis, o jo santykinė dalis 
bendroje gamyboje tebuvo 
visai nežymi. Beyeik nepa
sikeitė ir darbininkų sudė
tis. Taigi gamyba ir vir- 
šumplaninės sankaupos au
go ne papildomu įrengimų 
ar darbo rankų ^sąskaita, o 
esamų įrengimų tobulesnio 
naudojimo ir racionalesnio 
darbo organizavimo dėka.

Visų kombinato laimėji
mų pagrindas — masinis 

. socialistinis lenktyniavi
mas.

Štai įmonėje išaugo pir
masis komjaunimo-jaunimo 
konvejeris, kurio brigadi
ninke yra Jadvyga Kučins- 

, kaitė. Seniau konvejeris 
per pamainą praleisdavo L 
ki 700 porų. Jaunimas, pir-

minės partinės organizaci
jos įkvėptas, iš karto paga
mino iki 900 porų per pa
mainą. Brigadininke Jad
vyga Kučinskaitė sugebėjo 
reikiamai paskirstyti darb4 
prie konvejerio. Brigadoje 
įsivyravo griežta sąmonin
ga drausmė. Brigados na
riai mokėsi, tobulino savo 
žinias. Brigadimnkės Jad
vygos Kučinskaitės vado
vaujamas konvejeris Nr. 3 
dirbo vis našiau. Dėl kom
binato pereinamosios Rau
donosios vėliavos stojo ko
voti ir kiti konvejeHai. 
Konvejeris Nr. 1 (brigadi
ninke drg. Malkauskaitė) ir 
Nr. 2 (brigadininke drg. 
Chochlovaitė) pasivijo ir 
dažnai aplenkia konvejerį 
Nr. 3. Pernai per ketvirtą | 
ketvirtį konvejerio išdirbis 
siekė vidutiniškai jau 1,200 
—1,300 porų per pamainą, 
o atskiromis dienomis—net 
iki pusantro tūkstančio po
rų. Tokio darbo 
nematė “Inkaras” 
zinio viešpatavimo

Lenktyniauta ne
gaminių kiekio, bet ir dėl 
jų kokybės. Inkariečiai pa
sekė garsios maskviškės 
stachanovininkės “Krasnij 
Bogatirj” kombinato meis
tro K. Zenovos pavyzdžiu. 
Detalių kokybė tikrinama 
čia pat prie konvejerio. 
Kiekvienas brigados narys 
žiūri į draugo paduotos 
detalės kokybę. Brokas jo
kiu būdu neleidžiamas to
liau, bet tuoj grąžinamas 
perdirbti. Draugiška, bet 
griežta kokybės kontrolė 
prie konvejerio kartu su 
socialistinėmis lenktynėmis 
tarp konvejerių dėl puikios 
gaminių kokybės davė sa
vo vaisius, apie, kuriuos bu
vo jau pasakyta anksčiau.

našumo 
buržua- 
metais!
tik dėl

tyniavimo pirmūnų būrys 
kombinate. 15 metų dirba 
prie kalandrų Leonas Ši- 
manskas. Vienaš pirmųjų 
drg. šimanskas atėjo kom
binato atstatyti. Beveik vi
sos kalandrų skyriaus ma
šinos atkurtos šio seno ga
mybininko pastangomis. 
Kalandrų vedėjas Leonas 
Šimanskas tuo nepasitenki
no. Prieš kurį laiką jis pa
siūlė ir ųvykdė drąsų su
manymą: iš karto aptar
nauti du kalandrus. Leonas 
Šimanskas dab^r daugia- 
staklininkas, sėkmingai ^ir- 
ba dviem kalandrais. Senas 
gamybininkas mielai per
teikia savo gausias žinias 
kitiems dąrbininkams. Leo
no Šimansko buvę mokiniai 
Giedraitis ir Adomėnas ge
rai apvaldė mašinas ir jau 
patys iškilo j brigadininkus. 
O kas kombinate nepažįsta 
stachanovininko ’lakuotojo

Antano Bielskio? 54 metų 
stachanovininkas kas dieną 
dvigubai ir trigubai viršija 
savo išdirbio normą. Per 
socialistines lenktynes LK 
P.(b) VI suvažiavimo gar
bei Antanas Bielskis virši
jo savo penkmetinę išdirbio 
programą ir jau įpusėjo 
1951 metų normą. Auga, 
gausėja gamybos pirmūnai 
kombinate.

Kombinato administraci
ja dėjo rimtas pastangas 
aprūpinti lenktyniaujan
čius viskuo, ko reikia kas
dieniniam darbui. Užpernai 
pasitaikydavo, kad pateik
davome gamybininkams ne 
tas žaliavas ir pagalbines 
medžiagas, kurios reikalin
gos pagal visasąjunginę 
standartinę receptūrą, bet 
tas žaliavas ir medžiagas, 
kurias turėjome sandėliuo
se. Iš čia — dvigubas nuos
tolis: dėl tokio kaitaliojimo 
nukentėdavo gamybos spar
ta ir avalynės kokybė, o, iš 
kitos pusės, buvo nuolat 
pereikvojami žaliavos nor
matyvai.

Pernai iš pagrindų per
tvarkėme tiekimo aparato 
darbą. Labai susirūpinome 
žaliavų fondų planavimu. 
Rimtai apgalvota, apskai
čiuota ir sudaryta planinė 
žaliavos paraiška. Planinė 
paraiška apginta visose 'ži
nybose. Patys įsitikinome, 
kad visiems metams kombi
natui pakankamai išskirta 
įvairiausių žaliavų. Tada 
prasidėjo kova dėl išskirtų 
fondų realizavimo. Kombi
nate įvesta tiksli visų fon
dų apskaita. Žinoma, kada, 
iš kur ir kiek tenka gauti 
tos ar kitos žaliavos. Seka
ma, kad sutartais terminais 
kroviniai būtų išsiųsti. Nie
kuomet nelaukiama, kol ta 
ar kita medžiaga visiškai 
išseks. Iš anksto užsakome 
eilinį siuntinį, tiksliai aps
kaičiuodami, kad krovinys 
spėtų atlikti visą savo ke
lionę, kuri kartais užtrunka 
net iki 25 dienų, ir atvyktų 
į “Inkarą”, kol dar neišse
ko turimieji ištekliai.

Šių pastangų dėka per vi
sus pernykščius metus kom
binatas buvo aprūpintas vi
somis reikalingomis žaliavų 
rūšimis. Todėl galėjome 
griežtai laikytis visasąjun
ginių žaliavos suvartojimo 
normatyvų ribose. Patys 
tiekėjai stengėsi suieškoti 
pigesnių žaliavų šaltinių.

Tvarkingas tiekimo apa
rato darbas, racionalus ža
liavos suvartojimas, griež
tai laikantis visasąjunginių 
receptūrų ir normatyvų, — 
štai kas padėjo kombinato 
kolektyvui jo kovoje dėl 
produkcijos gausėjimo, dėl 
gaminių kokybės tobulėji
mo, dėl jų savikainos suma
žinimo, dėl viršumplaninio 
pelno.

vulkanizavimo avalynės ce
chas. Jis aprūpintas prie
šakine tarybine technika— 
puikiais vulkanizavimo pre
sais.. Pastarosiomis dieno
mis, kaip kad buvo įsiparei
gota, Lietuvos KP (b) VI 
suvažiavimo garbei paleis
tas į darbą auliukų konve
jeris. Dar iki suvažiavimo 
dienos avalynės gamyba pa
dvigubės. Konvejerio galin
gumas bus dar padvigubin
tas, zkad pilnutinai apkrau
tume vulkanizavimo presus.

Organizacinių - techniki
nių priemonių plane numa
tėme ištiesinti katilinio vul
kanizavimo avalynės gamy
bos liniją. Dabar vasarinio 
apavo auliukai paruošiami 
antrame aukšte, užtempia
mi ant kurpalių ir vulkani- 
zuojami pirmame aukšte, o 
išbaigiami vėl antrame auk
šte. Nutarta auliukų ir už- 
baigaimąjį cechus perkelti į 
pirmą aukštą, ir čia suor
ganizuoti ištisinę, srovinę 
gamybos liniją. Tuo būdu 
susitaupys ir laiko, ir lėšų, 
ir darbo.

Iš balanso paaiškėjo, kad 
pernykščius metus užbaigė
me su stambiomis svarbiau
sių žaliavų liekanomis. Dar 
labiau paspartinus tiekimo 
aparato darbą, galima su
mažinti žaliavų atsargas. 
Sutrumpinus žaliavų buvi
mą sandėliuose viena diena, 
išlaisvinsime dar 40 tūks
tančių rublių apyvartos lė
šų.

Toliau nagrinėjant ba
lansą, išryškėjo, kad nėra 
jokio reikalo planuoti 20 
dienų neužbaigtos produk
cijos atsargą. Nutarta nu
braukti 7 dienas. Juk juo 
trumpesnis gamybos cik
las, tuo spartesnė gamyba, 
tuo mažesnis neužbaigtos 
produkcijos kiekis. Tuo bū
du atsipalaiduos apie 202 
tūkstančiai rublių.

Apyvartos fazėje rasta 
galimybė viena diena su
trumpinti avalynės realiza
vimo laiką. Tatai atpalai
duoja dar 58 tūkstančius 
rublių. Taigi jau pirmieji 
apskaičiavimai įrodė, jog 
kombinatas gali paspartinti 
apyvartinių lėšų apyvartą 
vidutiniškai apie 7 dienas ir 
atpalaiduoti 300 tūkstančių 
rublių liaudies ūkio reik
mėms.

Prelatas Krupavičius Kuria Kagalus
/ ' i l

(Tijsa nuo 2-ro pusi.) 

vių tautine vėliava — jis 
tas. pats komedijantas. 
Prieš akis iam visada stovi 
Roma, “baltasai senelis’’ ir 
jo, karalystė su indulgenci
jomis ir inkvizitoriais.

Krupavičius neseniai grį
žo iš JAValstybių, Londo
no ir Paryžiaus. Visur, jis 
sakosi, buvo priimtas, kai
po diplomatas, ir naudojosi 
diplomatinėmis vizomis. 
Tik Krupavičiui nepatiko, 
kad JA Valstybėse lietuviai 
pradeda “atšalti”. Jie ma
žai aukoja, o kai kurie net 
piktai sutinka bėglius ir 
pataria jiems grįžti Lietu
von. JAValstybių lietuviai 
nepratę prie tarnaičių ir 
tinginiavimo — jiems sun
ku buvo įsigyti ir turtas ir 
patogumai, užtai jie ir iš 
bėglių reikalauja darbštu
mo ir sąžiningumo. Krupa
vičius šaukė visus būti ge
rais Lietuvos ambasado
riais, neištautėti, išlaikyti 
gryną lie’tuvišką šeimą, įlie
ti naujo kraujo seniems iš
eiviams. Krupavičius, savo 
viešpatavimu apakintas, už
miršo, kad jo klausytojų 
didžioji dalis “volksdeuts- 
cheriai”, kad jie jau seniai 
sužavėti Jadvyga ir Wilhel- 
minų. Šneideriai, Krigeriki, 
Šliteriai, Prozorovai, Us- 
penskiai, ir kiti — tai tie 
busimieji gerieji ambasado
riai, kurie engė Lietuvos 
liaudį, kurie, parsidavę Hit
leriui ir Vlasovui, ruošė tai 
liaudžiai mirties žabangus, 
vokiečiams filmuojant, šau

dė nekaltus žmonės.
Prelatas Krupavičius pra

deda įdomautis talmudo iš
mintimi. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę jis nori su
tvarkyti žydų “kagalo” pa7 
vyzdžiu. Tik jis griaudena- 
si, kad žydų rabinui nusi
ima kepurę ir žydas socia
listas ir sionistas ir kitas 
kuris, — mūsų gi rabinams, 
atsieit eklezijos apaštalams, 
lietuviai to daryti, nenori. 
Iš to ir kyla visos blogybės. 
Visi tikrieji lietuviai turi 
burtis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę^ kuri vykdys 
visagalio valią, popiežiaus 
palaimintą, prelato Krupa
vičiaus paskyrimu, — eis į 
Romą. O, kad atpažinus lie
tuvį Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės narį, reikia ma
nyti, talmudo šalininkas 
prelatas Krupavičius įves 
apipiaustymo ritualą. Tik 
kažin, kas bus apipiausto- 
ma, ar bus. apipiaustomi 
eklezijos apaštalai ir kaip 
bus pasielgta su “poniusė- 
mis” ir “paneliukėmis”?

KLAIDOS ATITAISYMAS
Straipsnyje “Neraliuotas 

Nulietuvinimas” įsibrovė 
korektūros klaida. Paskuti
nės eilutės turėtų skambė
ti: Gi railybės specifinės ir 
1.1.

Brooklyn, Conn.
šio’ kaimo lietuviai ūkinin

kai palaiko LLD kuopą, jie 
skaito dienraštį Laisvę ir 
gražiai gyvena. Kol buvo jau
nesni, jie surengdavo pikni
ką ar kitokį parengimą, bet 
dabar nėra tas jiem lengva 
padaryti.

Bet tai dar ne viskas. Mes, 
miestiečiai, neturėjome pro
gos susitikti su bruklyniečiais. 
Todėl juos užkvieciame daly
vauti dienraščio Laisvės pik
nike rugpjūčio 14 d., Hart
forde. Tėmykite skelbimus 
Laisvėje, tai bus lengva su
sirasti vietą. E.

Manchester, Conn.
šalimai šio miestelio yra 

daug lietuvių ūkininkų, bet 
jiem mažai būna progų pasi
matyti su miestiečiais, ypač 
su visos valstijos lietuviais 
miestiečiais. Tačiau 14 die
ną rugpjūčio dienraščio Lais
vės naudai rengiamam pikni
ke, Hartforde, toji proga at
siveria. Manome, ne vien 
manchesteriečiai, bet ir jo 
plati apielinkė dalyvaus Lais
vės piknike. D.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Graikijos monarcho - faši
stų lėktuvas bombardavo 
pasieninį Jugoslavijos kai
mą Skotsmirą.

Massachusetts kolonijos, pasidarbavusios 
dėl dienraščio Laisvės pikniko Maynarde

Worcester,- pirmoj vietoj, per J. Skliutą, priėmiau už

Į Connecticut Valstijos 
Lietuvius

Draugės ir draugai, visi prieteliai ir rėmėjai mūsų 
laisvosios spaudos! Jūs visi jauygirdėjote apie rengiamą 
spaudos pikniką, kuris įvyks rugpjūčio 14 d. Light House 
Grove, Glastonbury, Conn. Pikniko rengimo komitetas 
prašome jus visus kaip nors prisidėti. Turėsime šeimi
ninkių stalą piknike, tai reikalinga įvairių valgių ir ska
nėsių. Tikimės, kad mūsų gerosios draugės išgirs šį pra
šymą ir prisidės, ką nors paaukodamos. Taipgi nemano
me, kad mūsų draugai atsiliks.

Jau keletas draugių prižadėjo suspausti po sūrį ir pa
aukoti, kitos iškepti pyragų, pyragaičių ir kitokių valgių 
pagaminti.

Bet dar sykį prašome Connecticut valstijos tiek ūki
ninkus, tiek miestiečius prisidėti prie pikniko su para
ma. Už tai visiems bus didelis ačiū.

Taipgi •prašome visus nepamiršti atsilankyti į pikniką. 
Visi turėsite gerus laikus. Šokiams bus gera muzika, bus 
prakalbų ir kitokių įvairumų.

Iki pasimatymo,
PIKNIKO RENGIMO KOMITETAS

II.
Nauja patriotinė mask

viečių iniciatyva sužadino 
kombinato kolektyvą ieš
koti būdų apyvartinių lėšų 
apyvartai paspartinti, šim
tams tūkstančių rublių at- 
palaidūoti liaudies ūkio 
reikmėms. Speciali komisi
ja apskaičiavo kombinato 
galimybes. Per gamybinį 
susirinkimą buvo aptartas 
šis klausimas. Jau -prieita 
tam tikrų išvadų.

Ką rodo pirmieji apskai
čiavimai? Yra gana stam
būs rezervai apyvartinių lė
šų apyvartai pagreitinti.

Pirmieji apskaičiavimai 
įrodo, jog galime paspar
tinti apyvartinių lėšų apy
vartą. Veiksmiangiausia 
priemonė gamybos ciklui 
trumpinti, jos ejgai spartin
ti — tai konvejeris, srovinė 
linija. Konvejeris su tvirtu 
ritmu drausmina darbą, ke
lia gamybos kultūrą ir ko
kybę. Štai — naujas karšto

III.
Kombinato rezervai, įga

linantieji paspartinti apy
vartinių lėšų apyvartą, yra 
žymūs. Tiesa, daug žaliavų 
reikia vežti iš tolimųjų mū
sų šalies vietų. Tačiau vis 
tik, atrodo, galima ir reikia 
paspartinti tiekimo apara
to darbą. Šiuo metu tarp 
mūsų tiekėjų ir kombinato 
įsiterpusios dar dvi gran
dys — Lengvosios Pramo
nės Ministerijos Vyr. tieki
mo valdyba ir Odos-avaly- 
nės tresto tiekimo skyrius. 
Pats laikas stambiausioms 
"respublikos gamykloms pa
vesti pačioms realizuoti

joms išskirtus žaliavos, 
medžiagų ir kuro fondus. 
Juk buvo pernai ir toks 
atsitikimas: užplanuota
“Inkarui” tekstilė buvo ad
resuota Vyr. tiekimo valdy
bai Vilniuje. Iš čia teko 
vėliau sunkvežimiais audi
nius gabenti į Kauną.... Pats 
kombinatas geriau tvarkys 
tiekimo darbą, kai įmonė 
bus savarankiškas fondų 
šeimininkas. Toks pertvar
kymas padės sutaupyt ir 
laiko, ir lėšų. Paruošiamasis 
laikotarpis sutrumpės, apy
varta paspartės.

Dar keli žodžiai apie mi
nisterijos ir tresto techni
kinius - gamybinius ir dar
bo - uždarbio skyrius. Nau
jas patriotinis žygis apy
vartinių lėšų apyvartai pa
spartinti reikalauja tobu
linti techniką, gamybinius 
procesus, išdirbio normavi
mą. Tačiau ligi šiol kombi
natas maža paramos tesusi
laukė iš ministerijos ir tre
sto minėtų skyrių.

Kombinatas, kaip vienin
telė Tarybų Lietuvoje gu
mos pramonės gamykla, 
laukia paramos iš republi- 
kos mokslininkų.

Yvonne Watson, 16 metų, laimėjo pirmąją naujai 
įkurto Charles Hardy Memorial Scholarship stipendija 
iš AFL Building Service Employes valstijinčs tarybos 
Kalifornijoje. Jos tėvas yra šapos stewardu 278-me 
lokale. Kiti (iš kairės) lokalo 278 sekretorius John 
J. Lyons, lokalo 399 f in. sekretorius Jack DePo, lokalo 

399 vice-prezidentas Luther Daniels.

/
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tikietus .......... . ....................................... • . . . $234.50
Montello, per Kukaitienę, už tikietus ir aukomis 207.74 
So. Boston, per A. M. Dambrauską, už tikietus 156.74 
Norwood, už tikietus, aukos ir dovanos, N. Grybienė

ir A. Casper ................ ................. •................ 132.25 •
Hudson, K. C. Urbonas, už tikietus....................  100.00
Haverhill, A. Dambrauskas-Yocumskas .................. 90.00
Lawrence, S. Penkauskas, už tikietus ................. 50.00
Worcester, per Janulienę-Tumanienę, už dovanas 48.86 
So. Boston, per II. Tamašauskienę, už dovanas-aukas 48.50 
Milton, A. Taraška, nuo barčekių .......................... 72.98
Lowell, J. Karson, už tikietus ...................... ••.... 32.59
Cambridge, per M. Stašienę, už tikietus ..............  30.70
Stoughton, J. Lavas, už tikietus ...............................* 26.07
Canton, F. Kvedaras, už tikietus.......... .................... 15.00
Montello, J. Valančiauskas, už tikietus................... 25.00
Danvers, N. Baraišienė, už tikietus ir dovaną .............26.13
Maynard, J. Gaidis, už tikietus ..................................... 15.00
Cambridge, E. Fraimantienė, už tikietus................... 12.60
Lawrence, Ig. Chulada, J. šleivis, už dovanas ir

aukas: aukavo: Rose Chulada, J. šleivienė, 
E. Kodis, S. Penkus, V. Zula, N. Rudis, M. 
Milvidienė, E. Aleksūnienė, L. šiupętris^ A.
Chuladienė . . • •....................• ........... .. 27.00

Nashua, N. TL, V. Vilkauskų šeima aukavo ir 
pasidarbavo ....... • •............  21.75

Ddrchester, per Anna Buividienę, aukavo 
So. Bostono moterys .• •...................... 25.00

Haverhill, M. Yocumskienė ir O. Degesiniūtė, pasi
darbavo, dovaną aukavo M. Dvareckienė iš 

Lawrence ..... ........•................•............ 10.00
Nashua, F. Buslevičius už tikietus ........................... 7.35
Nashua, P. Žukauskas, už tikietus ........................... 5.00
Nashua, J. Egeris, už tikietus.......... • •...........     5.00
Lawrence, J. Šleivis, už tikietus ....................................... 65
Worcester, A. Deksnys, auka Laisvei ....................... 5.00
Aukomis surinkta piknike....................z................... 138.75
Laisves piknikas Maynarde šiemet pavyko taip, kaip ir 

1948 metais, nežiūrint ir to, kad šiemet jau daugelis jau*- / 
čia gerai įsisiūvabusį nedarbą ir dėl to pas žmones pinigų 
yra mažiau. Bet bendrai pasidarbavus visoms kolonijoms, 
pasekmėmis galime pasidžiaugti.

Šį raportą skaitydami pastudijuokit, kaip kolonijos stovi 
savo pasidarbavime. Worcester pirmoj vietoj. Jis išlaikė 
pernykštį darbštumą. Montello antroj vietoj. Palyginus su 
pernykščiais metais, Montello pakilo savo darbingumu net 
tris sykius. ' ''

Reikia atydą kreipti ir į mažiukes kolonijas, kaip Norwood 
ir Hudson. Jų pasidarbavimas labai didelis. Buvo didelis 
trūkumas kai kurioms kolonijoms, kad jos negavo įžangos 
tikietų laiku. Tikietų siuntinėjimu šiemet rūpinosi “Laisvės” 
administracija.

Pats piknikas buvo draugiškas ir maloniai praėjęs, jokių 
nesmagumų neįvyko.

Nuoširdus dėkui programos dalyviams: Norwoodo Vyrų 
Ansambliui, vadovybėj St. Pauros; Richardui Januliui už 
pasakytą puikią kalbą; Richard Barris, akordionistui; A.’ 
Bimbai už nuoseklią ir pamokinančią prakalbą; So. Bostono 
Broadway Kvartetui ir jų akompanistui Robert Kely..

šokikai turėjo didelį smagumą prie šaunios Servones orkes- 
tros.

Nuoširdus ačiū visiems.
Pikniko Komisijos Sekretorius Jonas Grybas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—PenkL, Rugp. 5, 1949
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(Tąsa) 
Sumanieji ir šaunieji vyrukai vi
suomet grįždavo iš žvalgybos su “dega- 
lo” atsarga. Atraportavę žygio rezulta
tus, namie “trukteldavo.” Nors mes tai 
ir nelabai skatindavome, tačiau ir ne
trukdydavome jiems. Na, kuo gi dar 
mes galėjome atsidėkoti mūsų pasiau- 
kojantiems ir bebaimiams žmonėms už 
jų neįkainojamą darbą?

XII
Kol aš tvarkiau žvalgybos bei diversi

nius reikalus, aerodromas dirbo iš visų 
jėgų. Kasnakt atskrisdavo po dvi tris 
mašinas. Mes suspėjome išgabenti beveik 
visus sužeistuosius. Išskrido Gorkunovas, 
Miša Fiodorenka, gydytojas Dina Ma- 
jevskaja ir daugelis kitų kovotojų bei 
vadų. Palengvėjo reikalas su šaudmeni
mis, sprogalais ir su visa kita, kas yra 
būtina partizanų apyvokoj. Mūsų parti
zanų štabas Maskvoje ėmė po truputį 
plėsti asortimentą. Tarp kariškų krovi
nių ėmė rodytis ir, taip sakant, kultūri
nių prekių: knygų, žurnalų, o paskiau ir 
žmonių. Kiekvienas naujai atvykstantis 
įsiutindavo Kovpaką:

— Man patronų ir tolo reikia, o jie 
žmones siunčia.

Netrukus po plūstamų Kovpako tele
gramų žmonių siuntimas liovėsi. Paskui 
po kelių naktų vis dėlto iš Maskvos ėmė 
atvykinėti pas mus žymesnių keleivių. 
Jie ramiai lipdavo iš lėktuvų ant ledo, 
lyg tai būtų įprastas Aerofloto aerodro
mas.

Atskrido pas mus “Pravdos” kores
pondentas Korobovas. Jis geidė kariško 
gyvenimo ir nuotykių, ir aš nuspren
džiau įtaisyti jį savo valdyboje — prie 
žvalgybos. Pasišaukęs Čeriomuškiną, lai
kinai pavaduojantį Berežnojų, tariau 
jam:

— Štai draugas iš Didžiosios žemės 
atvyko. Nori su mumis i žygį eiti. Pri
imki jį ir viskuo aprūpinki!

Čeriomuškinas suprato mano įsakymą 
savaip. Tos pačios dienos vakare žvalgy
boj buvo suruoštas vakarėlis brangiojo 
svečio iš Didžiosios žemės garbei.

Ūkio seniūnas Zeblickis — sibrietis 
kilme ir sibaritas prigimtimi — viralų ir 
kepsnių paruošė pakankamai. Buvo kuo 
ir gerklę paplauti. Tačiau vienoj srity 
neapsižiūrėjo vaišingieji ^šeimininkai. 
Vokiečių aviacija ledinį aerodromą jau 
buvo užuodusi ir bambardavusi ledą ir 
kaimą. Šeimininkai, bijodamiesi gaisrų, 
buvo išnešę visus rakandus, o taip pat ir 
indus, toli į daržą. Kai buvo paruoštas 
stalas, svečiai ir šeimininkai oriai susė
do savo * vietose, bet Čeriomuškinas, be 
plėčkos su skystimu ir šukių su drebu
čiais, nieko- iš stiklinių ar farforinių in
dų ant stalo nepastebėjo. Vadas rūsčiai 
suraukė antakius. Zeblickis atsakė jam 
neigiamu mostu. Čeriomuškinas sumišęs 
kostelėjo rankovėn, bet čia jis pastebėjo 
vienišai ant lango stovintį gėlių vazoną. 
Pamiršta gėlė jau buvo sustyrusi nuo le
dinio šalčio alsavimo, įsiveržusio pro pa
galvėmis užkištus langus. Čeriomuškinas 
tylėdamas iškratė nebegyvą augalą, rū
pestingai iššluostė vazoną, užkimšo duo
na skylutę dugne ir pripylė jį sklidinai 
gaivinančio skysčio. Vargšui korespon
dentui teko su šiurpu prisiliesti lūpomis 
prie to ryko centrinio organo garbei. Jis 
būtų visiškai nusigėręs, jeigu ne jo išti
kimas draugas Matviejevas, nepaprastai 
stiprus vaikinas, šoferis ir Vladimiro 
veltinių dirbėjas. Tam berniūkščiui ne
baisūs buvo nei suomiai, nei vokiečiai, 
nei gėlių vazonai.

Tačiau greitai žvalgai surado su ko
respondentu kalbą, tuo labiau, kad polit- 
vadovas Kovaliovas, — vaikščiojanti gro
žinės literatūros biblioteka — Korobovo 
padedamas, nukreipė pokalbį į kultūrines 
šviečiamąsias temas. Vakaras pasibaigė 
visiškai padoriai.

Kitą dieną Korobovas papasakojo man 
apie tą vakarą, ir aš supratau savo ne
apdairumą. Ateityje pasiryžau griežčiau 
reglamentuoti panašius iškilmingus su
sitikimus. Bet apskritai viskas praėjo ge
rai. Žvalgai pareiškė, kad svečią jie ap
rūpinę visam reidui. Ar tai todėl, kad 
Korobovas buvo neblogas pasakotojas, ar 
todėl, kad vyrukai žinojo, jog dar už da
lyvavimą suomių kampanijoje ne plunk

sna, bet kulkosvaidžiu, jis buvo apdova
notas Leninu ordinu, — bet tarp žvalgų 
ir spaudos buvo užmegztas kontaktas ir, 
kaip mėgsta laikraštininkai sakyti, su
rasta bendra kalba. *•

Aviacijos- inžinierių V. tiesiai iš šilto 
maskviškio buto įkišo į lėktuvą, o po sep
tynių aštuonių valandų jis jau išlipo ant 
aerodromo ledo ir, bailiai dairydamasis, 
klausė: ,

— O ar toli čia vokiečiai?
— Arti, arti, — džiūgaudamas pra

nešė jam būrio vadas Diejanovas, žemu
tis plačiaskruostis vyrukas iš šeštosios 
kuopos.

— U-u, — ištarė tęsiamai inžinierius, 
matyt, nuo šalčio, traukdamasis atbulas 
prie lėktuvo.

— Kur, kur? — šaukė Diejanovas, — 
toli, toli vokiečiai! Ir kai inžinierius kiek 
aprimo ir priėjo prie laužo, Diejanovas, 
nesklandžiai teisindamasis, kalbėjo man 
tyliai: “Aš maniau, kad jam reikia, jog 
jie būtų arti, o jam, mat, reikia, kad to
lėliau.”

Inžinierių nuvežė į kaimą atskiran bu
tam Rytą jis nubudo, kai nieko nebuvo 
troboje, ir pažvelgė pro langą. Pamatęs 
prie vartų sargybinį vokiečių miline, jis 
užkopė ant aukšto. Ištupėjo jis ten išti
sas dvi valandas, kol trobos šeimininkas, 
ilgai ieškinėjęs dingusio svečio, juokda
masis pašaukė jį pusryčių.

Kai apie šį susitikimą sužinojo ir iš 
inžinieriaus ėmė juoktis, Kovpakas ėmė 
jį gfnti.

“Na, ko gi jūs žvengiate!... Kiekvie
nam gal taip atsitikti. Nuvežė žmogų, 
lyg katę maiše, velniai žino kur... Čia ne
įpratusiam ir ne tai gali pasivaidenti.”

Bet vis dėlto inžinierius buvo geidžia
mas svečias daliny. Jis atvyko pas mus 
sąryšy su avarija, be kurios vis dėlto ne
pajėgta išvengti mūsų lediniame aero
drome. Inžinierius atvežė sraigtus nu
kentėjusiam lėktuvui. Tos mašinos lakū
nas buvo mažai skridęs į priešo užnuga
rį ir, matyt, nepasitikėdamas savo ner
vais, pastiprino juos spiritu ir nuleido 
mašiną toli nuo signalinių ugnių. Pas
kui nuvairavo visai į kitą pusę ir įvažia
vo į ledo plyšį, atsitrenkdamas motorų 
sraigtais į ledą. Sraigtai lūžo, bet maši
na išliko sveika. Inžinierius atvežė nau
jus sraigtus. Keli šimtai žmonių, Pav- 
lovskio vadovaujami, dvi dienas kėlė ir 
pagaliau iškėlė mašiną iš šasi pramuštos 
eketės. Inžinierius su Pavlovskiu vadova
vo lėktuvo iškėlimo darbams ir jau antrą 
dieną jis, kartu su partizanais, juokėsi iš 
savo baimės. Pakako dviejų dienų, kad 
visi jo vokiečių “užnugario” įsivaizdavi
mai jam pačiam pasirodytų neišmintingi 
ir nevykę.

— Jūs suprantate, juk nėra jokio skir
tumo, lyg aš būčiau užsukęs į Maskvos 
apylinkių kolektyvinį ūkį. Tik tiek, kad 
visi žmonės su šautuvais ant pečių. |tai 
ir visas skirtumas.

—Na, manykim, skirtumo tu dar ne
matei. Pamatysi dar jį... — kalbėjo Pav- 
lovskis.

— Negąsdinkite, neįkalbinėkite, vis 
vien nebaisu, — juokėsi inžinierius.

— Mat, kaip įdrąsėjo, — kalbėjo bū
rio vadas Diejanovas.

— Skirtumą, mat, vėžiai prarijo, — 
murmėjo sau po nosimi Pavlovskis.

Jis inžinieriui šiek tiek pavyduliavo. 
Kad ne inžinierius, jis būtų galėjęs įra
šyti į savo audringą biografiją dar vie
ną žygį — iškėlimą didžiulės mašinos vos 
ne nuo pat ežero dugno. O dabar teko 
dalintis laurais..

Inžinierius su žmonėmis apsiprato 
greitai. Tam padėjo verdančio darbo ap
linkybės. Lėktuvo iškėlimas ėjo prie ga
lo. Partizanų nuovokumas pagelbėdavo 
inžinieriui. Antrai dienai baigiantis ma
šina buvo jau ant' ledo ir iki nakties bu
vo nugabenta prie kranto. Bet pačioj pa
baigoj, kai jau dėjo straigtus, visas rei
kalas suiro. Vokiečių aviacija užčiuopė 
mūsų aerodromą. “Junkersai” ėmė be 
paliovos suktis virš ežero. Jie vis dėlto 
įžiūrėjo užmaskuotą mašiną ir padegė 
mūsų lėktuvą, be pagalbos paliktą prie 
kranto. Po to “junkersai” ėmė bombar
duoti ledą, ir lygioje aikštelėje, panašio
je į betoną, prilūžo didelių apskritų eke
čių, užakusių smulkia ledo kruša.

(Bus daugiau)

DETROITO ŽINIOS
PRASIDEDA POLITINIS . 

ŠARLATANLZMAS 
/

Nepasibaigė dar laikas pri- 
davimo vardų j visokius mies
to rinkimo urėdus, bet poli
tinis šarlatanizmas, peštynės 
už vietas prasidėjo.

Richard T. Frankensteen, 
buvęs vice-prezidentas U. A. 
W. (CIO), dabartiniu laiku 
savininkas nedideles dirbtu
vėlės, kuris- kandidatuoja į 
majoro vietą Detroite, turi 
broli Donald Frankensteen, 
ėjusį pareigas generalio fi
nansų kontrolės direktoriaus 
po visą U. A. W. per pasta
ruosius 13 metų laiko.

Socialistai W. Reuther ir 
finansų sekretorius Emil Ma- 
zey pastarajame U. A. W. 
suvažiavime^paėmė į galuti
ną kontrolę visą organizaci
ją, išskyrus tik vieną dalyką. 
Jų proponuojama rezoliucija 
rėmime taip vadinamos “Lo
yalty Oath” likosi suvažiavi
me atmesta. Bet nepaisant to 
atmetimo, jie remia Geo. Ed
wards į majoro vietą, kuris 
stoja už tokią “Loyalty 
Oath.”

Taigi, buvo pareikalauta, 
kad Diek Frankensteen iš
trauktų savo kandidatūrą. 
Jam atsisakius tą padaryti, 
panaudota politinis ■ šarlata
nizmas, prašalinant jo brolį 
iš direktoriaus finansų peržiū
rėjimo.

Tą būdą naudoja rep-dc- 
mokratai, tą patį panaudoja ir 
socialistai.

Tokie žygiai — tai papras
tas politinis gengsterizmas.

★
Atsisako Prašalint Policijos 
Viršininką Harry Toy

Dabartinis miesto majoras 
Van Antwerp, gavęs tūkstan
čius parašų, reikalaujant pra- 
šalinimo jo .paskirto policijos 
viršininko Harry Toy, pasa
kė, kad jis paliks Toy poli
cijos viršininkų, jeigu jis bus 
išnaujo išrinktas į miesto ma
jorus, jeigu tik Toy norės pa
likti toj vietoj!

Tuomi tas demokratas, pats 
būdamas reakcionierium, 
mano gaus pašalpą iš senų 
reakcionierių republikonų po 
vadovyste Toy. J

Bet manau, kad Van Ant
werp apsiriks. Abelnai, dau
gelis dienraščių, taipgi 
Chamber of Commerce, stato 
į majorus Cobo.

Bet jeigu Progresyvė Par
tija su savo nariais padirbės 
už Mart Furay į majoro vie
tą, kuris ištikro yra sąžinin
gas, tai 'apie pasekmes dabar 
dar ‘sunku pasakyti. Bet nie
ko nepeš Van Antwerp.

★
Mūsų Tie Trys Geltonlapiai

News ir Times kuodaugiau-

siai agituoja už Marsh all o 
planą ir visas karines išlai
das apginklavimui Europos ir 
Azijos valstybių prieš Tarybų 
Sąjungą.

Bet Free Press, nors keikia 
komunistus ir taip pat iš
kraipo visas žinias, kaip kad 
ir News ir Times, nelabai ge
rai žiūri 4 Marsh alio planą ir 
pajuokiančiai atsineša į tas 
apginklavimo paskolas. Tan
kiai nurodo, kad toks ginkla
vimas — tai mėtymas šio 
krašto pinigų į balą.

Gal Free Press turi daugiau 
nujautimo, kad su tokiu gin
klavimu gali atsitikti tas pats, 
kas atsitiko su Čhiang Kai- 
sheku.

Net ir prezidentą Trumaną 
pastoviai pajuokia, sakyda
mas, kad ypatai, kuri nega
lėjo . ir nemokėjo drapanų 
krautuvėlės išlaikyti, dabar 
norima pavesti bilijonai dole
rių, kad jis žioplai juos švais
tytų.

Ar Bus ir Kitas Fiasco

W. Reutheris pats pradėjo 
eiti į posėdžius - derybas su 
Fordo kompanija. Nelaimin
ga atmintis buvusio “Speed 
Up” streiko guli ant darbi
ninku. Po tos sutarties visi 
daviniai rodo, kad speed-up 
padidėjo Fordo dirbtuvėse.

Apie tai jis nė kalbėti ne
nori. Pamatysime, kokius 
šposus jis iškirs dabar su de
rybomis dėl pakėlimo algų ir 
$100 mėnesinės pensijos klau
sime.

Bet vieną dalyką jis tai turi 
sau užtikrintą, tai savo algą, 
apie kokią darbininkas dirb
tuvėje nė nesvajoja. Dar prie 
to, bus visi dirbantieji aptak- 
suojami po $1 į savaitę per 
14 savaičių kilus bile kokiam 
streikui, į kurį išeis daugiau 
50 tūkstančių narių. Ir toks 
taksavimas bus atkartotas 
kas metai kilus kokiam strei
kui.

Tam progresyviai unijistai 
nepriešingi, jeigu tie pinigai ' 
tik dėl streiko kovos būtų 
praleidžiami. Bet taip nėra. 
Milijonai U. A. W. dolerių 
praleidžiami draskymui kitų 
unijų.

Tame tai ir blogumas, prieš 
kurį eiliniai nariai turi kelti 
kova. 1 Politicus..v •

Washington. — Senato
rių kohiisija atmetė siūly
mus nugriauti senąjį, isto
rinį prezidentų Baltąjį Rū
mą ir nutarė jį pataisyti. 
Siūlytojai sakė, kad pigiau 
lėšuotų naujas pastatyti.

Kongresas yra paskyręs 
$5,400,000 Baltojo Rūmo pa
taisymui ir sustiprinimui.

“Atbusk, štai pristatau Mr. Puddlewaffle, mūsų 
i naująjį paskubos ekspertą!”

Boston, Mass.
$75.00 į Mėnesį Nuo 63 Metų

Massachusetts valstijoje yra 
sutvertas judėjimas, siekiąs 
įsteigti. $75.00 mėnesinę pen
siją visiems, kurie susilaukia 
63 metų amžiaus, žinoma, juo 
didesnis skaičius prisirašo* 
prie draugijos, juo didesnę 
įtekmę draugija turi su po
litikieriais ir su perleidimu 
pensijų į^įatymo. Tai šis 
straipsnis tik ir rašytas, kad

pritrauk t daugiau narių.
Duoklė tiktai $1.00 į metus, 

ir nereikia būti jau 63 metų 
amžiaus prisirašyt. Tik rei
kia būti balsuotoju. - Jaunesni 
negu 63 metų turėtų pasirū
pint ir prisidėt pirm laiko.

Narių dabar yra virš 700. 
Ateik, pakviesk • draugus ir 
prisirašykite! Tai pats sau 
pagelbėsite.

Mitingai įvyksta kožną 
šeštadienį, 2:15. P. M. Lai
komi Lorimer Hall, Tremont 
Temple, Bostone.

Massachusetts Society 
for Old Age Pensions.
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Atostogos (Vakarijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass. 
Nuo Rugpiūčio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.

MOKYKLOS KURSAI: M
1. MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaidų

skaitymas ir tt.
2. MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har

monija, interpretacija, chorvedystė. ,
3. DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

mas, šviesų efektai ir tt.
4. DRAMA II: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač

skiriama režisūrai.
5. LIETUVIU KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros,

organizacinės problemos ir tt.
6. LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.

Instrukcijos kaip šokti įr lavinti instruktorius, kad jie savo 
kolonijose galėtų vadovauti Šokių grupes.

ŽAISLAI - PASILINKSMINIMAI
Mokyklos sesijos ims kiekvieną dieną po 6 vai. Vakarais paskaitos, 

diskusijos, senų ir jaunų šokiai, ežeras maudytis, laiveliais plaukioti, 
gražus parkas pavėsiauti.

Mokyklos studentų koncertas, dramatiškas vaidinimas, piknikas.
Su maistu, nakvyne kaina už dvi savaites $50. Už vieną savaitę 

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės j Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 134 W. Northfield Ave., Livingston, N. J.

Tikrai Būkite Šiame

PIKNIKE
Paremkite Dienraštį Laisvę

I

■ 1 y

Šį pikniką rengia Literatūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Apskričiai.

Paramai Dienraščio Laisves
&

( Įvyks Sekmadenį,

Rugpj. 14 August
' ☆ ☆ A’

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

A ZĮ A w w w
<

Antano Pavidžio Orchestra
Gros įvairius kavalkus šokiams

I

PRADŽIA 1-MĄ VAL. DIENĄ

Įžanga 50 c.
4.

☆ ☆

Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus, kiekvie
nas dienraštį Laisvę mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike; Tai bus didžiojo New Yorko lietuvių 

piknikas, paramai dienraščio Laisvės.
. ---------------------------- . ' ■ ■..................................... ....................................................•

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 5, 1949



CLEVELANDO ŽINIOS
P. P. Reikalinga Pagalba

Progresyvių Partija atsišau
kia į visus Ohio progresyvius 
žmones, kad ateitų į pagalba 
su pinigais ir darbu sulyg sa
vo geriausios išgalės.

čia nebus reikalo iš naujo 
kartoti, ką Ohio Progresyvių 
Partija yra nuveikusi praeity
je, nes visuomet būna rašoma 
mūsų spaudoje, kada kas yra 
veikiama. Tik pastojimas kelio 
sen. Bartunek’o biliui, Progre
syvių Partijos yra puikus dar
bas ir didelis nuopelnas. Jeigu 
Bartunek bilius, kaip kad jis 
buvo originaliai parašytas, bū
tų patapęs įstatymu, šiandien 
Ohio valstijoje jau būtų fašis
tinis režimas ' pilnoje to žodžio 
prasmėje. Progresyvių Partijos 
pastangomis buvo suorganizuo
ta 3 dideli išstojimai ir į juos 
buvo pakviesti tokie teisių žino
vai, kaip John O. Rogge ir Ar
nold Johnson. Juodu išdėstė 
Senato Teisdarystės Komitetui 
to biliaus kengsmingumą Ohio 
žmonėms, ir kaip taš bilius 
prieštarauja Jungtinių Valstijų 
ir Ohio konstitucijoms. Tos pa 
stangos paveikė seimelio sena
torius ir jie to biliaus nepra
leido.
P. P. Ateities Darbai

Reikalinga surinkti 600,000 
parašų po peticijomis iki bus 
galima uždėti Progresyvių Par
tiją pastoviai ant Ohio baloto. 
O tam darbui bus reikalinga 
apie 15,000 parašų rinkėjų. Tik 
peticijų blankų atspausdinimas 
kainuos keletą tūkstančių dole
rių. Ohio valstijos direktorius 
Hugh DeLacy sako, kad tam į 
darbui atlikti yra reikalingai 
įdėti visų atliekamas laikas ir1 ir taipgi buvo veiklus tarpe

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

SHoreroad ,8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.'

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
/ Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas . 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

visų, sulyg išgalės, piniginė pa
rama. Neužilgo prasidės staty
mas kandidatų į miestų vald- 
vietes.

Prie tam, Ohio valstijoje jau 
randasi 302,000 bedarbių. Pro 
gresyvių Partija rūpinasi, kad 
visi bedarbiai gautų jiems pri
gulinčiu pašalpą. Taipgi P. P. 
veikia prieš Atlanto Paktą, už 
taiką, prieš Taft-Hartley Aktą, 
Mundt bilių ir kitus.
Kuomi P. P. Lietuvių 
Kliubas Privalo Prisidėti

Pirmučiausiai yra reikalinga 
surasti bpdą sukėlimui pinigi
nės paramos, surengiant kokią 
pramogą, nes kaip DeLacy sa
ko, kad nuolatiniams darbinin
kams jau nebegalima išmokėti 
algų, kuriomis nors galėtų žmo
niškai pragyventi. Antra, yra 
reikalinga liuosnorių darbinin
kų prie raštinės darbų, pagelbė
jimui paskleisti peticijas ir t. 
p. O tarpe lietuvių yra ganėti
nai tokių, kurie gali pagelbėti 
tokiuose darbuose ir dabar, 
darbams susimažinus, pas ne- 
kuriuos ir laiko yra užtektinai. 
Tik reikia save įsitikinti, kad 
Progresyvių Partijos nuveikti 
darbai yra svarbūs visiems. 
Partijos raštinės antrašas: 1899 
W.. 25th St., telefonas: Pros
pect 4860.

MIDDLEFIELD, OHIO 
Palaidojome Mikolą Lavinską

Daugeliui jau pamiršto drau
go Mikolo Lavinsko mirtis pa
naujino atsiminimus apie jo 
nuveiktus gerus darbus. Velio
nis Lavinskas, pakol buvo svei
kas, daug veikė ir vadovavo lie
tuvių progresyviame judėjime

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

» Tel. Poplar 4110 

darbininkų dirbtuvėse ir tuom 
laiku, kada darbininkai dar ne
buvo susiorganizavę į unijas.

VeQionis Lavinskas atvažiavo 
iš Lietuvos, Pūstapėdžių kaimo, 
Vilkaviškio valsčiaus. Į Ameri
ką atvažiavo 1891 metais ir 
kuone visą laiką pergyveno Cle- 
velande ir jo apylinkėje. 1911 
metais buvo nuvažiavęs į Lietu
vą ir už metų laiko vėl grįžo į 
Amerika, ir vėl darbavosi Cle- 
velandę.

Tik 1918 metais Mikolas pra
dėjo nesveikuoti ir 1921 m., su 
savo sesute Ona ir švogeriu Jo
nu Rubais persikėlė gyventi ant 
ūkės. Mikolas ant ūkės jautėsi 
geriau ir ant jos darbavosi ge
rai apie 5 metus. Tik 1926 me
tais sveikata pradėjo krypti 
blogoj on pusėn ir už kelių metų 
jis patapo visišku invalidu. Ve- 
lioųis Lavinskas, būdamas to
kioje padėtyje ir ant ūkės, ne
begalėjo pasimatyti su draugais 
bei draugėmis, su kuriais jis 
daug veikė. Metams bėgant, 
tie draugai-draugės pradėjo Mi- 
kdlą pamiršti. Tik kada pasiekė 
žinia apie velionio Lavinsko 
mirtį, visiems prisiminė jo nu
veikti geri darbai.

Velionis Lavinskas paliko di
deliam nuliūdime savo sesutę 
Oną ir švogerį Joną — Rubus, 
pusseserę Agotą Mičiulienę; 
Lietuvoje dvi sesutes, Elzbietą 
ir Ulijonę ir brolį Jurgį bei ki
tus savo artimuosius.

Į velionio Lavinsko laidotu
ves susirinko kuone visi pieti
nės Ohio valstijos lietuviai ūki
ninkai, tarpe kurių buvo ir ki
tataučių ūkininkų.. Iš Clevelan- 
do taipgi atvažiavo daug žmo
nių. Taipgi tą rytą prieš lai
dotuves pasitaikė atvažiuoti pas 
Rubus iš Chicagos draugėms 
Abekienei ir Ziksienei. Tai ta 
proga draugė K. Abekienė prie 
velionio Lavinsko karsto gra
žiai sudainavo dvi laidotuvėms1 
atitinkamas daineles. Petras 
Nemura pasakė prakaflbėlę kop
lyčioje ir Eva Simans prie ve
lionio kapo.

Velionio Lavinsko palaikai 
tapo palaidoti liepos 22, 1949 
m., Middlefield kapinėse, Mid
dlefield, Ohio. Lai būna velio
niui Lavinskui lengva šios ša
lies žemelė ilsėtis amžinai.

J. N. S.

Pajieškoiimai
Paicškau apsivedimui turtingo vai

kino, ne jaunesnio 60 m. Turi būt 
apdairus, nagingas, geras gaspado- 
rius. Aš gyvenu toli nuo miesto ir 
toli nuo lietuvių; mano farma maža, 
bet brandi — duoda gerą pragyve
nimą. Kam nubodo triukšmingas 
miesto gyvenimas, atsišaukite. Ve
dybų atsitikime, jaunasis turėtų 
įnešt. dešimts tūkstančių, tai jam 
aprašysiu pusę, čia senas žmogelis 
turėtų progą dar kartą pažvelgti į 
gamtos grožį, prižiūrėdamas mede
lius, uogakrūmius, gėles, porą kar
vučių. Čia turėtum progą prisitaikyt 
sau dietą-maistą, kad tik pagerint 
sveikatą ir prailginti amžį. Antra
šas: Avanta Farm, Ulster Park, N. 
Y. ’(177-179)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

SI 50
(Koplyčias suteikiam nemokamai 

• visose dalyse miesto.^
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

t

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-977Q

CHICAGOS ŽINIOS
IŠ DARBO UNIJŲ LAUKO ,

James Machacek, vienas iš 
šešių viršininkų Lokalo 453, 
CTO-UAW, rezignavusių pra
džioje savaitės, išrinktas lo
kalo prezidentu ketvirtadienį 
unijos susirinkime. Machacek 
buvo' užrašų raštininku.

Mrs. Octavia Hawkins, re
zignavusi užrašų sekretorė, 
išrinkta finansų sekretore. 
Lokalo 453-čio rezignavusių 
pareigūnų pareiškime sako
ma, kad Machacek ir Mrs. 
Hawkins, rezignavusieji, nė
ra Komunistų Partijos nariai. 
Kiti rezignavo todėl, kad at
sisakė priimti anti - komunis
tinę priesaiką, ko reikalauja 
Taft-Hartley įstatymas, uni
jos pareiškime sakoma.

Kiti pareigūnai išrinkti: 
Winford Sharp'e, vice prezi
dentu; Mack Buckner, užrašų 
raštininku; Sam West, dviem 
metam apiekūnu, ir Charles 
Flowers — vieniem metam 
apiekūnu.

•. ★
2 AFL*Lokalai
Reikalauja Balsavimų

Dvi ' AFL unijos su 8,200 
narių reikalauja iš Naciona- 
lės Darbo Santykių Tarybos 
pravesti unijinius balsavimus, 
nesitikint, kad Kongresas pa
darytų kokius pakeitimus 
Taft-Hartley įstatyme šiemet.

Jais yra lokalas 753, Chi
cago Milk Wagon Drivers 
Union, atstovaujantis 5,500, 
ir lokalas 754, Dairy Employ
es Union,; kuris atstovauja 
2,700 vidaus, pieninių darbi
ninkų.

Thomas J. Haggerty, se- 
kretorius-kasierius lokalo 753, 
pareiškė, kaip yra bereikalin
gas eikvojimas valdžios pini
gų kas metai turėti unijoms 
balsavimus T-H akto patvar
kymu ir pats įstatymas tėra 
kenkti unijoms.

Perbalsavime Pasirinko AFL
The National Federation of 

Insurance Agents, prisijungus 
prie AFL laimėjo balsavimus 
prieš CIO United Office and 
Professional Workers perbal-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Meno Mokyklos reikalai: Kurie 
rengiatės atvykti į Meno Mokyklą, 
rugp. 7-21 dd. ir nesate buvę Olym
pia Parke, matydami keblumų ten 
nuvykti, prašome važiuoti į Lietu
vių Salę, 29 Endicott St., ton bus 
kas pristatys į Olympia Parką.

Koni.
(177-178)

MONTELLO, MASS.
LDS Pirma Apskritis ruošia pik

niką, rug[x 7 d., LT Namo Parko. 
Pradžia 11 vai. Kviečiame visas 
Naujosios Anglijos kuopas ir pavie
nius dalyvauti metiniame piknike. 
Bus valgių, gėrimų ir gera orkestrą. 
Komisija kviečia visus, be skirtumo, 
dalyvauti.

(177-178)

HARTFORD, CONN.
Atydai LLD 68 kp. nariams! Gal 

ne visi žinote; kad kuopos susirin
kimas įvyks 8 d. rugp. Tad prašome 
įsitėmyti datą ir dalyvaukite, nes 
bus nominacijos į Centro Valdybą. 
Kitas dalykas, artinasi Laisvės pik
nikas, kuris įvyks rugp. 14 d., turi
me daug aptarti. Valdyba.

(177-178)
________________ _________ I

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugp. — August 
8-tą, pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje 29 Endicott St., A. W. 

(178-179)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-ta ir LDS 48-ta kuo

pos rengia pikniką, įvyks sekma
dienį, rugp. — August 7-tą, ant 
Frank Kardash Shore, Evergreen 
Park. Pradžia 10 vai. ryto. Daug 
gero valgio, šokiai, ^maudymosi ir 
kitokie įdomumą^.

Kelrodis: Eastern Ave. iki Josen- 
hans kampo, sukite po dešinei į 
Back River Rd., laikykitės po deši
nei 4 mailes iki Ęvergreen Park, 
iškabos, sukite po dešinei į Kardash 
Shore. • ' *

B.usais: Bušai nuo Lietuvių Salės 
išeis: '11:10 A.M. sharp, Pratt ir 
Eden Sts. išeis 11:10 A.M., Dillon ir 
Robinson Sts. 11:20 A.M. I abi pusi 
bilietas $1.06. (178-179) 

savime Prudential Insurance 
Co. 31 valstijoje. Al. J. 
Wadsworth, šio ploto direk
torius praneša ketvirtadienį, 
kad AFL laimėjo virš CIO 
7,405 balsais prieš 4,789.

Balsavimai buvo . priežiūro
je NDST, kurio buvo pana
šiai laikomi pradžioje motų. 
Pirmuose balsavimuose AFL 
negavo balsų didžiumos, tai 
reikėjo pravesti antrus balsa
vimus tarpe dviejų unijų, ku
rios gavo daugiausiai balsų.

Šios pasekmės paliečia 20,- 
000 agentų, 1,100 iš jų dir
bančių Chicagos plote, sake 
Wadsworth.

★
Unija Reikalauja
CSC Ištyrinėti

Distrikto taryba American 
Fe d oration of State, County 
and Municipal Employes 
(AFL) kreipėsi prie savo na- 
cionalės unijos pareigūnų, 
Col. A. B. Carey, Madison, 
Wis., pravesti ištyrinėjimus 
Civil Service Chicagoje.

Taryba sako, kad egzami
nai, laikomi Civil Service 
Commission, yra neteisingi ir 
kad daugelis darbininkų lai
komi laikinuose darbuose be 
jokio aiškumo. Taryba atsto
vauja 2,000 darbininkų ir su
sideda iš 10-ties lokalų.

Lokalas 85, Chicago Muni
cipal Employes Union, pra
dėjo rinkti parašus po peti
cija, reikalaujant sušaukimo 
legislatures specialės sesi
jos, kurioje būtų paskirta fi
nansine parama pakėlimui 
miesto darbininkų algom.

(“V.”)

Worcester, Mass.
Pranešimas Worcester!© ir 
Massachusetts Valstijos 
Meno-Kultūros Mylėtojams

Sekmadienį, rugpjūčio 7 d., 
prasideda Lietuvių Meno Są
jungos Antrosios ir Trečiosios 
apskričių meno mokykla O- 
lympia Parke. Kaip Worces- 
terio, taip apylinkės kolonijų 
menąr ir dainas mylinčioji vi
suomene turėjo progos susi
pažinti su meno mokyklos 
programa praėjusią vasarą. 
Kiek teko skaityti spaudoje 
apie abelną prisirengimą šių 
metų mokyklai’, tai nelieka 
nieko pridėti: matosi, kad 
rengėjai naudojasi įgytais 
prityrimais ir negaili pastan-' 
gų prirengimui, kad ji būtų 
visapusiškai sėkmingesnė, įdo
mesnė, našesnė.

Kiekvieną vakarą bus pa
skaitų svarbiais klausimais. 
Bus liaudies šokių, žaislų.

Penktadienį, rugpjūčio 12 
d., įvyks graži programa at
virame oro. Sekmadienį, rug
pjūčio 1.4 d., bus didysis me
nininkų piknikas. Antradienį, 
rugpiūčio 16 d., šaunūs šokiai 
prie gero orkestro, šeštadie
nį, rugpiūčio 20 d., mokyklos 
uždarymo atžymėjimo pro
grama Įvyks Lietuvių svetai
nėje, .29 Endicott St., 8 vai. 
vak.

Prašome, kviečiame Wor- 
cesterio ir apylinkės meno 
mylėtojus ir visus lietuvius 
lankytis visais mokyklos, vy
kimo vakarais Olympia Par
ke, o rugpiūčio 20 d. Lietu
vių svetainėje.

Pasinaudokite šia reta pro
ga. Išgirskite svarbių pa
skaitų ir dainų. Pasigrožėki
te šokiais ir žaislais.

Įžanga visą laiką veltui-ne- 
mo karna.

Mokyklos Komisija.

SVETIMŲ KRAŠTŲ 
LAIVAI ŠANCHAJUJ

Hong Kong. — Nors Ki
nijos tautininkai paskelbė 
blokadą prifeš kinų liaudi
ninkų užimtus uos-tus, bet 
dar keli prekiniai anglų ir 
kitų tautų lavai atplaukė į 
liaudies valdomą Šangha- 
,]V _ _________

Holąndija šaukia savo pi
liečius bėgti iš pietinės Ki
nijos nuo artėjančios kinų 
Liaudies Armijos.

ŽINIOS E CONNECTICUT
Laisvės ir abelnai visos 

spaudos naudai piknikas jau 
čia pat rugpiūčio 14 d., E. 
Hartforde, Lietuvių P.arke. 
Teko su kai kuriais kalbėtis, 
jog daug žmonių rengiasi ten 
važiuoti ir daugmeniškai at
žymėti t r i s d e š i m tmetinį 
dieliraščio Laisvės jubiliejų. 
Pažangiečiai visados kviečia 
visus žmones Į darbo liaudies 
naudos parengimus. Bet kaip 
juokinga, kai klausaisi tau
tiškos srovės parengimų gar

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai

K turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas' 
jau tpalengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro* 
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta, brošiūra yra užvardyta:

Kinija Žengia į Laisvę
s

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.
32 pusi., kaina 20c.

Gera nuolaida platintojams.
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas. • . -

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

1

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., , 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
' Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288
» > w -r-4f--g--a -a-

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

, DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407 

mmnnnwiHiiimiuuuiimiiwwiwMBiimininiinmnimnnnMininin™
£1

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

BES. TEL.
HY. 7-1681
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT j: BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lalsnipotas B ai samu o to j as)
* Liūdesio valandoje krelpkites pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir, už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiem^ PaSarvoti Dovanai
660 GRAND ST. ’ BROOKLYN, N.

sinimų : jie irgi kviečia visus, 
bet dipukam siūlo veltui 
amerikoniškų “šunukų.” Tai 
savo rūšies žuvininkai, ant > 
meškerės prisisega “hot dog.”

Meno Draugas.
--------------------------------------------- V

SUSTREIKAVO 6,000 
MAINIERIŲ

Tamaqua, Pa. — Pan
ther Valley angliakasy klos 
bosai atmetė pirmenybės 
(seniority) teisę vieno se- 
nesnio mainierio. Protes
tuodami dėl to, sustreikavo 
visi 6,000 tos kasyklos mai- 
niėrių. /

MATTHEW A. 
BUTUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
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Auditorijos Žinios
važiuoja į kalnus ir 
kas į pajūrius ir pae- 

gi Pranas Varaška ir 
Višniauskas savo ato-

Kas 
miškus, 
žerius, 
Petras
stogomis atvažiavo į Liberty 
Auditoriją—dirbti.

Liepos 31-mą auditorijoje 
įvyko šaunios vestuvės. Joms 
priruošti salę savo liuosu nuo 
darbo popiečiu talkon atėjo 
Stasys Titanis ir Višniauskas. 
O sutvarkyti salę po vestuvių, 
pirmadienį, vėl atvyko Viš
niauskas ir Varaška. Užbai
gę salės sutvarkymą, juodu 
susitarė gauti medžiagų įvai
rioms mechaniškoms prietai- 
soms name. Pasiryžę jas at
likti atostogų metu, 
sako:

—Jeigu atostogas 
praleisti menkiems
liams arba ir visai be užsiė
mimo, vien besilinksminant, 
tai galima ir reikia praleisti 
bent dalį atostogų savo visuo
meniškai įstaigai, kad atėjus 
žiemai turėtume kur patogiai 
linksmintis.

Draugai

galima 
reikale-

Motiejus Klimas, direktorių 
pirmininkas, sekmadienį buvo 
užėjęs pažiūrėti, ar nuolatinis 
auditorijos globėjes tebeatsi- 
laiko prieš didžią prievolių 
naštą, gal labai reikalingas 
talkos.

kaip ilgai

penktadie-
atdara il-

Nesant didžiųjų pramogų, 
vidurvasari auditorija būna 
uždara sekmadienių popie
čiais. Tačiau šeštadienį ir 
darbo vakarais visuomet bū
na atdara. Uždarymo laikas 
priklauso nuo to, 
užtrunka svečiai.

Trečiadienių ir 
nių vakarais būna
gai, nes į bowlinga susirenka 
lietuvių bowlininku lyga ir ki

etos grupės, taipgi penktadie
niais dainuoja Aido Choras. 
Užeina žmonių ir šiaip pabu
voti — pasiklausyti choro ar 
stebėti bowlinga. Tūlas va
karieniauja, nes tais vakarais 
ir restaurantas pilniau veikia. 
Pilniau, bet ne visiškai pilnai.

“ka-

sun-
Ta-

Auditorijos restauranto jati- 
nos gaspadinės dar vis nėra 
namie. Ji čia įsigijo daug 
draugų, tad visi laukia jos 
grįžtančios, klausinėja: 
da grįš?”

šį pastarąjį klausimą 
ku užtikrintai atsakyti,
čiau smagu bus jos draugams 
išgirsti, jog Birutos tėvas jau 
sveikesnis ir kad ji, įvertinda
ma draugus ir įstaigą, steng
tųsi sugrįžti pas mus. Ji 
galėtų sugrįžti, jeigu rastųsi 
drauginga šeima ar pavienis 
asmuo — vyras ar moteris, 
kurie norėtų patys ant farmu- 
kės 
būti 
nišų

gyvenimu pasinaudoti ir 
jos tėvui draugais. Vie- 
nenorėtų tėvą palikti.

Dar Daugiau
Paralyžiaus Ligonių

fe, -M'

Ky

I

>I
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Dar Viena Moteris Tapo 
Areštuota Deportavimui

Ida Gottesman, 50 metų, 
rugpjūčio 3-čią tapo areštuo
ta ir sulaikyta Ellis Islande, 
deportavimui iš šios šalies. Ją 
paėmė iš jos darbavietės. Jos 
draugai stengiasi ją išlaisvinti 
po $1,000 kaucija, galima už
statyti tiktai valdiniais taupo
maisiais bonais (bonds). ,

Gottesman yra 18-ji mote
ris, 97-sis asmuo, suimtas de
portacijai paskiausioje depor
tacijų isterijoje, vykdomoje

tikslu pakrikdyti darbininkų 
judėjimą.

Gimusi Rusijoje, gyvenanti 
mūsų šalyje nuo 14-jų savo 
amžiaus metų, nebeturi Ru
sijoje jokio giminės—Ameri
koje jos sesuo, kiti giminės 
ir draugai. Ji bandė čia įsi- 
pilietinti, bet jai pilietybės ne
davė, vieton to, areštavo būk 
tai už jos seniau priklausymą 
komunistų partijoje.

Karo Didvyriai Reikalavo 
Išlaisvinti Winstoną

Būrys amerikiečių praėjusio 
karo didvyrių, daugelis patys 
buvę nacių ir japonų kalėji
muose kaipo karo belaisviai, 
ragino teisėją Mediną išleisti 
iš kalėjimo veteraną Henry 
Winston, vieną iš 12-kos tei
siamųjų darbininkų vadų ko
munistų.

Veteranai pareiškia, kad ei-

nant amerikiniu supratimu 
teisėtumo, asmuo “skaitomas 
nekaltu iki būna įrodytas jo 
prasikaltimas.” 
na ir kitus du 
draugus jokio 
nėra įrodyta — 
čiau jie laikomi 
trečias mėnuo, 
įkalino dėl to, 
norėjo.

Prieš Winsto- 
kalinamus jo 
prasikaltimo 

jo nėra. Ta
kai ėjime jau 
Teisėjas juos 
kad jis taip

Sugyvena su Žvėreliais
Brooklyno uostan iš Singa

pore atplaukė laivas Schie- 
dyk, pilnas laukinių gyvuliu
kų, žvėrelių ir šliūžių. Tarpe 
961 “keleivio” radosi ir 2 2 
pėdų gyvatė.

Kartą gyvatė, python, kuri 
esanti nenuodinga, zbet savo 
175 svarų pajėga galinti leng
vai žmogų ar ir stambesnį gy
vūną užsmaugti, kelyje iš
trūko iš savo gurbo ir leido
si po laivą. Ekspertiška jos 
pagavėja buvp skaitoma tik 
Genevieve Cuprys, 23 metų 
mergina.

Jaunuolė prisipažįsta, kad 
ši užduotis ją baisiai išgąsdi
no — ji linki, kad daugiau 
neprisieitų gyvatę gaudyti po 
laivą. Tačiau, žinodama, jog 
tik nuo jos priklauso šios 
ekskursijos pasisekimas, susi- 
stiprinusi, nuėjo laivo italpon 
gyvatės ieškoti, atradusi šliau
žiant virš beždžionių gurbo 
ir sučiupusi gyvatę už spran
do.

Šeima su 9 Vaikais 
Išmesta iš Buto 
Ant Gatvės

45 
jos 

prie 
tapo išmesti ant karš-

šaligatvių Bronxe pra- 
Išmesti iš 

to, kad antras mė- 
neužsimokėjusi ren- 
kambarių butą, 
St. ‘

593

net 
ne-

Mrs. Hazel Mattson, 
metų, ir devyni iš 11-kos 
vaikų, tebegyvenantieji 
jos, 
tų
ėjusį antradienį, 
buto dėl 
nuo jinai 
dos už 5 
E. 136th

Moteriškė sako, kad ji 
nežinojusi, jog jos renda 
užmokėta. Negaudamas mies
te darbo, jos vyras išėjęs dirb
ti daržininku Ossining mies
telyje, tolokai užmiestyje. Ji 
tikėjusis, jog vyras užmokė
jęs ar užmokėsiąs' rendą. Jam 
gyvenant 'toli nuo namų, mo
teriškė neturėjo progos pasi
kalbėti, rendos laikas praėjo.

Nusiminusi, neturėdama 
kur eiti nei nuo ko pradėti, 
ji liūdhai žiūrėjo į išmėtomus 
lakandus, į būrelį išgąstingai 
aplink ją susibūrusių mažų 
vaikų, tebelaikydama jau- 
niausiąjį 10 mėnesių kūdikį' 
ant rankų. Namų New Yor
ke labai trūksta net išgalin- 
tiems mokėti, bevaikiams. O 
ji neturi pinigų. Prie to, ji 
žino, kaip sunku gauti butas 
šeimai su mažais vaikais net 
ir taip vadinamaisiais gerlai- 
kiais.

Long Island Uždarė 
Rezortą Apsaugai nuo 
Vaiky Paralyžiaus

Great Neck, L. L, parkų 
viršininkas įsakė uždaryti 
Stepping Stone Parke, esamą
jį “byčių” neribotam laikui. 
Rezortas randasi prie Little 
Nėck Bay įlankos. Uždary
tas dėl tot kad toje apylinkėje 
pasklido vaikų paralyžius ir 
kad tenai vandenyje esą daug 
bakterijų.

Uždaryti rezortą pataręs 
apskrities sveikatos viršinin
kas Dr. I. J. Tartakow po 
to, kai Great Necke, 40,000 
gyventojų miestelyje, rapor
tuota 15 susirgimų ir trys mi
rė nuo vaikų paralyžiaus.

Bronx Darbo Partija 
Pastatė Kandidatus

Liūdesio Laivai Vis 
Dar Tebeslankioja 
Ties Brooklynu

šliužis, turįs pajėgos, moju
si nebegrįžti vergi j on, staiga 
pradėjo apsiraičioti aplink 
pagavėja, ją veržti. Bet ją 
sekusieji kiti du įgulos na
riai suėmė gyvatę už uode
gos ir sulaikė nuo merginos 
suveržimo. Taip jai ir pavy
ko gyvatę įlandinti atgal į 
gurbą.

Laivo gyvųjų prekių didžiu
mą sudarė beždžionės, kandi
datės 
rovei. 
Javos 
nėms 
Jos sirgs 
kimus,

suėjusKetveriems metams 
po karo užbaigos, į Brookly
no uostą tebeparplaukia lai
vai, kurie pasitinkami liūdnos 
procesijos.

Tuos laivus pasitinka gai
liai raudodami žilagalviai 
žmonės. Prie jų ateina skais
čios, jaunos moterys, užsidė- 
jusios skrybėlėmis su juodu 
šydu, čia dažnai pamatysi 
užsimąsčiusį ar ašarojantį 
jaunuką. Ir vos pirmus žings
nius išmokęs žengti vaikas, 
traukdamas motiną už sijono, 
klausia — ko mama 
Visa tai jam dabar 
nesuprantama, vienok 
kas, kas čia dedasi,

į kankines žmonių ge- 
Didžiuma iš atvežtų iš 
beždžionių eis moksli- 
tyrinėjimo įstaigoms, 

kęs visokius įčirš- 
mokslininkams ban

dant atrasti būdus kovai prieš 
įvairias ligas, tarpe tų ir prieš 
vaikų paralyžių.

Pas Mediną Lankėsi
Dar 5 Delegacijos

si
JŲ 
ti 
ta

Krautuvių Darbininkai 
Užsidėjo Mokestį 
12-kos Gynimui

Kelios dešimtys ‘ unijistų, 
CIO Wholesale & Warehouse 
Workers Lokalo 65-to narių, 
atsiuntė Ben Goldui $36, pa-, 
si žadėdami kas savaitė aukoti 
kiekvienas po $1 apgynimui 
12-kos darbininkų vadų ko
munistų ir visos liaudies tei
siu.

Unijistai sako, jog jie gerai 
atsiminė, kaip įkalinus, už
darius koncentracijose komu
nistus Vokietijoje, buvo su
naikintos kovingiausios, o 
paskiau ir visos unijos, kitos

interesų kurstomasis 
tiktai tvos ir tvos ru- 
o tie mums atmes ro- 
kad mūsiškiai sugrįš 
lietuviškiems smetoni-

verkia ? 
keista, 

tas Vis
ual jau

nulėmė ar dar nulems visą jo 
gyvenimą visai kita kryptimi 
nuo tos, kokia galėjo būti.

Tie laivai, tai tebeparve- 
žantieji iš užjūrių mūsiškį 
jaunimą, mirusį kare.

Rugpjūčio 5-tą Brooklyno 
uostan parvežami dar 1,155 
tokie kare mirusieji.

Tie. kurie mano, kad 
atominės bombos, kad milijo
nierių 
karas 
sams, 
žėmis, 
vežini
ninkams jų dvarais, gal at
bustų iš to paiko sapno, jei
gu nueitų susitikti bent vieną 
iš tų Brooklyno uostan par
plaukiančių laivų. Jeigu pa
galvotų, kad už kelerių ar 
keliolikos metų jo paties my
limas sūnus ar anūkas sugrįš 
pavidale žemių iš kelių lentų 
sukaltoje dėžėje, kuri vadi
nama karstu.

Atlanto Paktas, jeigu jis 
nebus prašalintas, bus fabri
ku 
rio 
mų.

tokių “dovanų” iš užjū- 
milijonams Amerikos šei-

T—as.

MIRĖ
Kastantas Tetonik, 60 

tų amžiaus, gyveno 366 
5th St., Brpoklyne, mirė 
muose, rugpiūčio 3 d. 
pašarvotas 
koplyčioje, 
Brooklyne. 
rugpiūčio 
kapinėse,
nuliūdime našlę ir šeimą. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi J. 
Garšvos laidotuvių įstaiga.

me- 
So. 
na- 

Kūnas
grab. J. Garšvos 
231 Bedford Ave., 

Laidotuvės įvyks 
6 d., Kalvarijos 
Velionis paliko

organizacijos ir kiekvienas i 
drįsęs ginti savo reikalus dar
bo žmogus. Unijistai ryžtasi 
nedaleisti visuotino fašizmo 
Amerikoje.

Sveikina iš Atostogų
Josephine Augutienė, dau

gelio pramogų gaspadinė, 
atostogauja Saratoga Springs. 
Iš ten laisviečiams rašo:

čia oras labai gražus ir 
vėsu, nėra taip šilta, kaip 
Brooklyne. •

Josephine.

Hugh Lenihan, 6 metų, ta
po užmuštas, kuomet jis stai
ga užbėgo priešais auto ant 
Grand Concourse, New Yor
ke.

JOHN YUSKA
Su/ndicdl

fOTMl TNtFAHJ!*

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)

/

Praėjusį trečiadienį dar 
asmenys raportuoti 
vaikų paralyžiumi, 
jog susirgimai vis tebedaugė- 
ja. ,’

New Yorko miesto sveikatos 
ir ligoninių viršininkai turėjo 
apie tai specialį pasitarimą 
su majoru O’Dwyer. Priėję 
išvados, kad miestas yra ap
sirūpinęs priemonėmis susir- 
gusiems gelbėti.

Slaugių, kol kas, vis 
nebuvo gauta tiek, kiek 
geidauta gauti slaugybaį 
ralyžiaus ligonių. Buvo 
šišaukta gauti 200, iki 
buvo gauta tik 102.

58 
susirgus 
rodant,

dar 
pa- 
pa- 
at- 

šiol

Mūsų “popierinė užlaida” 
palaikė tą žinią perdaug pa
piktinančia, nukišo į kelias- 
dešimtąjį puslapį. Pirmieji 
puslapiai rezervuoti karui 
rengti, darbininkus pulti, gra
žioms divorsantėms, riyloninių 
kostiumų, ir naktinių klubų 
reikalams.

Dieną prieš tai netoli nuo 
tos vietos buvo išmesti iš bu
to ir iš darbo buvę namo pri
žiūrėtojai Otten su 2 ir pusės 
metų kūdikiu. O kiek įvyksta 
evikcijų, apie kurias neten
ka nei sužinoti, kurių, papil
dytų mylias ploto užimančia
me, 8 milionus gyventojų tu
rinčiame mieste mums neten
ka pamatyti, nei apie tai su
žinoti. '

Bronxo apskrities darbo 
partija praėjusį antradienį 
įteikė valdinei Rinkimų Tary
bai 5,631 parašą 'po peticija 
už savo kandidatus (prašymu 
uždėti juos ant baloto).

Pirmu kartu Bronxe nebuvo 
ginčų tarp darbiečių dėl savo 
kandidatų, visai nebus pirmi
nių balsavimų (nominacijų- 
primaries), nes nesirado prie
šiškų partijos komiteto pasta
tytiems kandidatams.

Kandidatu į apskrities pre
zidentystę yra Leo Isacsonas; 
į prokurorą Julian C. Trupin, 
į apskrities teisėją Louis 

Stone, į miestavąjį teisėją 1- 
me distrikte Barney Rosen- 
stein, 2-me—David Minkoff, 
į kaunsilmaną — Stephen J. 
White. Taipgi nominuoti 
Francesco Santiago, Kenneth 
L. Burton, Joseph Nicosia, 
Carl Trost.

Detektyvas Areštuotas 
Už Pašovimą Veterano

Newyorkiete Mrs. 
berg, 62 metų, rasta 
virtuvėje uždususi gasu.

Gold-
savo

0
“ROPE OF SAND”

žvaigždžiuoja: BURT LANCASTER— PAUL HENREID— CLAUDE 
RAINS— PETER LORRE ir perstatoma CORINNE CALVERT '

Scenoje — TEX BENEKE ir jo orkestras
' Ir dar: Cy Reeves ir VIC DAMONE, dainų žvaigždė

» PARAMOUNT Times Square

Detektyvas Joseph Bij-ou, 
newyorkietis, suspenduotas iš 
pareigų ir sulaikytas kvoti
mui už pašovimą paliegusio 
veterano, prie kurio' jis buvo 
prisišliejęs aludėje ir, nusigė
ręs, pašokęs jį. Jo pašauta
sis Raymond Pacheco randasi 
ligoninėje, jo gyvybė pavoju
je.

Viena diena praėjusį trečia
dienį pas teis. Mediną lankė- 

penkios liaudies organizaci- 
delegacijos. Jos ėjo ragin- 
teisėją išlaisvinti komunis- 
darbininkų vadą Henry

Winston ir kitus du, įkalintus 
be teismo nuosprendžio. De
legacijos atžymėjo, jog taip 
elgtis yra nekonstitucinga.

Delegacijos buvo: viena ne
grų iš Harlemo, kita CIO 
elektristų ir mašinistų iš 
Brooklyno, taipgi .unijistų, 
negrų ir žydų organizacijų 
delegacijos iš Bronxo.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar * Grill. Įplaukos 

800.00 per savaitę. Pardavimo pre
kė $12,000. Tikrai gera proga. 
Kreipkite s: 343 Broadway, Brook
lyn, N. Y. (175-179)x>oo<xx>oo<>oo<xx>ooooo<x><xxxx Egzaminuojant Akis, 

Rašome Receptus :
Darome ir Pritaikome Akinius

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės mados.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
< Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Veikalas “A Streetcar 
Named Desire” ant Broadway 
jau suvaiditas 700 kartų 
dar tebevaidinamas. '

ir

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame , platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26——53rd Drive

Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

TONY’S :

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
\ ‘ 1 

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
GĘRAI PATYRĖ BARBERIAI

rry TDD^C D A D 411 GRAND STREETZU1 1 0 DAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Ji*., prop.NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIENDEGTINES - VYNAI - ALUS
TELEVISIONTelefonas

EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVerrreen 4-9612

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 5, 1949




